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أ 

  

  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ب 

  

  إستهالل

  

  

  وما أوتیتم من العلم إال قلیال

  من سورة اإلسراء ٨٥االیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ج 

  اإلهداء
  

یدین الكثیرون غیري من رفاق الدرب والباحثین عن العلـم والمصـرفة إلـى و أدین 

ولى لنـا والد عطوف، وأخ مثابر، وأستاذ صدوق، أخوات عزیزات، كانت كلماتهم األ

   نسیر فیه...زال ندربا ال 

  

  شآبیب رحمته.  روحهإلى الوالد غفر اهللا له، وسقى 

  أخي المهندس خلف اهللا قائد ركبنا

  أخواتي العزیزات عائدة، علویة، وفاق تغرید

  الدكتور محمد أبو عبیدة. األخ

  

  إلیكم جهدي في هذا البحثأهدي 



د 

  

  الشكر والقدیر

  

ا العمــل، تمــام هــذإالــذي أعــانني بالصــبر والعزیمــة علــى  ،وأخیــراً  شــكر هللا أوالً ال

  رة.راجیة منه القبول والمغف

ثم الشـكر والعرفـان لجامعـة أم درمـان اإلسـالمیة علـى مـا أتاحتـه لـي مـن فرصـة 

  الدراسة والبحث، والشكر موصول لكل العاملین بها. 

كلـه، علـم أالبحـث  ه ونصح وأرشد الباحثة ، إلى أن آتـىوالشكر أجزله للذي وج

مجال األدب والنقد، استاذي ومعلمي الجلیل الـدكتور  فيمن األعالم، رأیه نافذ سدید 

هـذه الرسـالة، فالشـكر الجزیـل لـه لمـا قدمـه  ىفاروق الطیب، الذي شرفني بإشـرافه علـ

  عمره، ویمتعه بالعافیة.  فيالعلي القدیر أن یمد  لطالبه ، ونسأل اهللا

ني ســـعید، الــــذي فـــتح لنــــا أبـــواب مكتبتــــه التجــــا لألســـتاذ شــــكراً  ةســـجل الباحثـــتو 

  نصائحه الغالیة. الخاصة، منحنا من وقته الثمین، وأمدنا ب

أســـرة الجامعـــة اإلســـالمیة قاطبـــة لمـــا قـــدموه للباحثـــة مـــن  ىوالشـــكر موصـــول إلـــ

  .مساعدة كبیرة، سهلت مهمة إكمال هذه الرسالة

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین.        

  الباحثة

  

  

  

  



ه 
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  ١٩٩  فھرس اآلیات القرآنیة   ٥٢
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١

 

ّ  

 سیدنا محمد  ،الم على خاتم األنبیاء والمرسلینالة والسَّ هللا رب العالمین، والصَّ  الحمدُ 

  .تدى بهدیة إلى یوم الدین، وبعدهومن اصلى اهللا علیه وسلم 

أن یـــوفقني ؛ حـــین اختــرت حقـــل الدراســـات األدبیــة والنقدیـــةاهللا عــزَّ وجـــلَّ لقــد رجـــوت 

وفــي بــبعض حقــه علینــا. وحــین رغبــت فــي اختیــار موضــوع أُ ه، و قــدرِ  ر هــذا األدب حــقَّ ألقــدِّ 

البحـث، فقـد لفـت نظـري مـن بـین الكثیـر مـن الكتـب التـي  علـيَّ  لْ لـم یطُـفیه؛ ألشبع رغبتي 

ــ مؤلفــاتِ  غــزارةُ  ؛اطلعــت علیهــا ــالصَّ التــي تــذخر بهــا أغلــب مكتبــات  ،خمةفدي الكثیــرة والضَّ

  العالم العربي.

 ،مـن أمـراء الممالیـك أمیـرٌ  كیـف ال وهـواإلعجـاب، خصیة غایـة بتني تلك الشَّ لقد أعج

نــى والجــاه عـــن ولــم یصــرفه الغِ  ؟ !بــه واالشــتغالِ  لــمِ العِ  عــن طلــبِ  والتــرفُ  لــم ُیْلِهــه المــالُ 

  .من جاء بعده من األدباء والمؤرخین إلى یومنا هذال ترك أثرا باقیاً  وقد ،التألیف والكتابة

ـــ موحـــدةٍ  دراســـةٍ  أيَّ  جـــدْ تلـــم  الباحثـــة وبمـــا أنَّ   هـــوده فـــي األدبِ فدي، وعـــن جُ عـــن الصَّ

للــدكتوراه.  هــاوأطروحت هاقــد آثــرت أن یكــون ذلــك محــور دراســتف ؛ریخ، والتــراجمأقــد، والتــوالنَّ 

، بهـدف " ونقدیة تحلیلیةٌ  اسةٌ رَ قدیة، دِ والنَّ  فدي األدبیةُ الصَّ  هودُ : "جُ وكان عنوان هذه الدراسة

  دراسة تستجلي خفایاه وتكشف مصادرها وقیمتها العلمیة.في  قدیةِ والنّ  هوده األدبیةِ جُ  عُ جم

  لھ: ةأسباب اختیار الباحث

منهـا علـى سـبیل المثـال ال  تذكر ،الختیار هذا الموضوع كثیرةٌ  أسبابٌ  الباحثة لقد دفعت

  الحصر:

  . فديالتي تحوي الحدیث عن األدیب، الكاتب، المترجم الصَّ  الموحدةِ  الدراساتِ  : قلةُ أوالً 

ته فـي امهاسـإعلـى ، و واألدبِ  العلـمِ  عاش في أزهى فتـراتِ  مملوكٍ  عرف على حیاةِ التَّ  ثانیا:

  حقبة.في تلك ال لف الفنونِ ختَ لوم ومُ العُ  عجلةِ  دفعِ 



٢

 

القرن الثـامن الهجـري،  نصفِ  نْ مِ  أكثرَ  رُ یصوِّ  ،أمینٌ و  حافلٌ  فدي سجلٌ الصَّ  ثالثا: مؤلفاتُ 

ه، ه وهزِلـره فـي جـدِّ تـه الفكریـة والثقافیـة، یصـوّ ، وتیاراواالجتماعیـةالسیاسـیة  تهِ في حیا

لهـذه  .ه، وفـي خبـره وشـرهه وأحداِثـفـي وقائِعـو ه، ه ونكباِتـه، وفـي أمجـادِ في ثرائه وفقرِ و 

فـي اسـتجالء كافـة اآلثـار التـي  راغبـةً  ،هـذه الدراسـة األسباب كان اختیـاري لموضـوعِ 

  خلفها اإلمام الكبیر.

  الدراسة: منھجُ 

 قامــتْ حیــث  ،فــي هــذه الدراســة أســلوب المــنهج الوصــفي التحلیلــي ةالباحثــ لقــد اتبعــت

ــ بجمــع المــادة وعرضــها، ثــم تحلیلهــا، عــدا الفصــل الــذي تناولــتْ  فدي، فقــد فیــه مؤلفــات الصَّ

ــــتْ  ،اتبعــــت المــــنهج االســــتقرائي ــــجــــعلــــى إحصــــاء المصــــادر والمرا حیــــث عمل ة ع الخاصَّ

آملـًة أن تكـون ه التـي بـین أیـدینا، فاتَـومؤل ،ولـم یصـل إلینـا لـهنسـب  مـات ینـ، ثم بديفبالصَّ 

  . الدِّراسة قد ُحظیْت بقدٍر كاٍف من الدِّقة

  :ةالباحث تي واجھتالصعوبات ال

  صادر والمراجع، فیما یتصل بالموضوع.مبعض ال لىأوال: مشقة العثور ع

  ثانیا: صعوبة الحصول على بعض التراجم.

  فدي إلى قائلها.أوردها الصَّ التي  عرِ الشِّ  أبیاتِ  بعضِ  نسبِة◌ِ  ثالثا: عدمُ 

  الدراسات السابقة: 

  حدیثةدراساٌت قدیمة ودراساٌت وھي تنقسم إلى قسمین: 

  :ة دیمالقَ الدِّراسات 

 هـ). ٨٧٤(ت بردي ىالبن تغر  ،الصافيالمنهل  -١

 هـ). ٨٤٥(ت للمقریزي ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار -٢

 هـ). ٩٣٠س(ت بدائع الزهور في وقائع الدهور، البن إیا -٣

لشــــمس الــــدین  ،اصــــر محمــــد بــــن قــــالوون الصــــالحي وأوالدهتــــاریخ الملــــك النَّ  -٤

 الشجاعي.



٣

 

 اد.ار عوّ ه في كتابه تاریخ اإلسالم، بشّ هبي ومنهجُ الذَّ  -٥

 ).هـ ١٢٥٠الع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني (ت البدر الطَّ  -٦

 ـ).ه ٧٦٤للصفدي (ت  ،م في شرح المیة العجمسجَّ الغیث المُ  -٧

 ، سعید عبد الفتاح عاشور.شامالعصر الممالیكي في مصر وال -٨

ــ ننكــت الهمیــا -٩ هـــ ).تحقیــق أحمــد زكــي ٧٦٤فدي (ت فــي نكــت العمیــان، للصَّ

 بك.

 سین.اق حُ زَّ هـ) تحقیق عبد الرَّ  ٧٦٤فدي (ت للصَّ  ،الشعور بالعور -١٠

  الحدیثة: الدراسات 

 صریه، محمد علي سلطان.عافدي ومُ قد األدبي في القرن الثامن بین الصَّ النَّ  -١

 لشوقي ضیف. ،قد األدبيالنَّ  في -٢

 مناهل فخر الدین.، علیم في دولة الممالیكالتَّ  -٣

یقتصــر البحـــث علـــى دراســـة نظریـــة شــاملة لشخصـــیة اإلمـــام الصـــفدي، حیاتـــه، وآثـــاره  

العلمیـــة واألدبیـــة، وتحلیـــل بعـــض مـــن تلـــك اآلثـــار. وتشـــتمل الدراســـة علـــى مقدمـــة، وتمهیـــد، 

ـفدي، مدققـًة فـي وخاتمة لوأربعة فصو  . ففي الفصل األول تناولت الباحثة عصـَر اإلمـام الصَّ

جتماعیــة والثقافیـة فــي ذلـك العصـر. وفیــه أیضـًا قامــت الباحثـة بللتعریــف الحیـاة السیاسـیة واال

ـــفدي، اســمه، نســـبه، مـــیالده ونشــأته، رحالتـــه العلمیـــة، شــیوخه، تالمیـــذه، ثقافتـــه  باإلمــاِم الصَّ

ـَص الفصـل وشعره. أمَّا  فدي األدبیـة، كمـا ُخصِّ َص لجهود اإلمام الصَّ الفصل الثَّاني فقد ُخصِّ

فدي.الثَّالث لجهوده النَّقدیة    . وقد كان ختام الفصول شاعریة اإلمام الصَّ

ذا فائـدة ونفـع، واهللا مـن وراء القصـد،  هـذا العمـل وأتمنى من اهللا العلي القدیر أن یكون 

  ل.وهو الهادي إلى سواء السبی



٤

 

  

  

  

  

  للاألوَّ األوَّ   الفصلُ الفصلُ 

  فديفديالصَّ الصَّ   اإلمامُ اإلمامُ 
  ھــــُ اتــه وحیرُ ــعص
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  لاألوَّ  المبحثُ 

  فدياإلمام الصَّ  عصرُ 

  تمھید

ــوم والتّ والــرُّ ، ١والجــراكس كُ ا، مــنهم األتــر ىشــتَّ  مــن أقطــارٍ  مختلفــةٌ  أجنــاٌس  الممالیــكُ   ار.َت

 والعــیشِ  لألمــنِ  طلبــاً  ،العربیــة فــي عصــور ازدهارهــا الــبالدفــي ، واســتوطنوا اعتنقــوا اإلســالمَ 

  الرغید.

ها بعُضــ دَ َمــعَ  ؛یــالتٍ دو اإلســالمیة إلـى  وعنـدما ضــعفت الدولــة العباسـیة وانقســمت الــبالدُ 

 مـن مصـرَ  لٍّ ألیوبیة فـي ُكـا ةوتجنیدهم لحمایتها، كما فعلت الدول كمن الممالی رإلى االستكثا

ـام، والوالشَّـ الـدین، فاشــتد سـاعدهم، ونفــذوا إلـى الحكــم بعــد  الح نجــمُ ســیما آخـر ســالطینها الصَّ

علـى  انتهت بدخول العثمـانیین مصـرَ  ،قرون لطة قرابة ثالثةهم على السُّ ملوكُ موته. وتعاقبت 

  میالدیة. ئةالها في عام ثالثة وعشرین وتسعم فاتحاً  ،لطان سلیمالسُّ  یدِ 

ـفدي یـاة العامـة حالبحـث مـن سـعي لكشـف جوانـب البدایة هذا قبل  لم أرَ  المحیطـة بالصَّ

كـان لهــا تـأثیر بــالغ فـي تكوینــه، وتلـوین إنتاجــه، ممـا ینیــر لنـا المیــدان و ا، هــتـنفس أجوائوالتـي 

ــ العدیــد مــن  تكشــفو  .٢ام فــي دول الممالیــك البحریــةالــذي كــان یضــرب فیــه بــین مصــر والشَّ

بشخصه عن تیـارات الحیـاة  فدي بعیداً هر والنظریات في أدبه ومقاییسه، إذ لم یكن الصَّ الظوا

  حیث تولى العدید من المناصب الحساسة في كبرى عواصم الدولة آنذاك. ،العامة

القسمات، أعمد إلى التحدیـد بـدءا مـن سـقوط  وواضحَ  زاً ومن أجل أن یكون الحدیث مركَّ 

ـ ،ام ومصـرَ الشَّـ هضـة بـالدِ لن بغداد والمشرق، وامتـداداً  ا الناحیـة هـذا مـن الناحیـة السیاسـیة. أمَّ

 ،برى التي هزت العالم اإلسالمي آنذاك بسقوط منـارة العلـم بغـداددمة الكُ الصَّ  فإنَّ االجتماعیة 

اس، وزادت من تعاطفهم وحذرهم. كما أن هذا الحدث الكبیر ترك التي أثرت على مشاعر النَّ 

                                                
انظ�ر ت��اریخ  -ف�ي ثكن�ات خاص�ة بھ�م ف�ي قلع�ة الق�اھرةیقیم�ون ك�انوا  ألنھ�معرف�وا باس�م الممالی�ك الجراكس�ة؛  ١

، مكتب�ة م�دبولي، الق�اھرة،  ١أحم�د الس�عید س�لیمان ، وس�لیم حس�ین، ط ،ومعجم األسر الحاكم�ة  الدول اإلسالمي
 م ١٩٩٥

م الدین أیوب أول من س�ماھم بھ�ذا االس�م؛ ألنھ�م ك�انوا یقیم�ون ف�ي جزی�رة الروض�ة، كان السلطان الصالح نج ٢
انظر العص�ر الممل�وكي ، الرقیق ةتجار بصحبة وسط بحر النیل، أو ألنھم كانوا یجلبون من طریق البحر األحمر

 م. ١٩٧٦، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ٢م، سعید عبد الفتاح عاشور، طافي مصر والش
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 والعلـــمِ  اللغـــةِ  نـــوزِ إتالفـــه لكُ  ؛ وذلـــك نتیجــةَ وجلیـــةً  ةً واضـــح الثقافیـــة آثــاراً مــن الناحیـــة العلمیـــة و 

 وبــالدِ  مــن مصــرَ  إلــى كــلٍّ  مــن المــوتِ  اجیــةِ النَّ  ةِ البقیــ ه للعلمــاء، وفــرارِ وقتِلــ ،ببغــداد والمعرفــةِ 

  ام.الشَّ 

فــي هـــذه  هـــ بدایــًة للحــدیث٦٥٦تجعــَل مــن العــام أن  ةالباحثــ تْ هــذه العوامــل، رأ ولكــلِّ 

  ة بین البحث األدبي. مقدمة العامَّ ال
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  لمطلب األولا

  الحیاة السیاسیة

هـا األعـداء، یهابُ  علهـا قویـةً جمما  ،الد تماسكهابحفظ لل نجد أن الممالیك قد اتبعوا نظاماً 

منهـا نائــب للسـلطنة؛ یعــاون  ینـوب عــن السـلطان فــي كـلٍّ  ،موا الــبالد إلـى تســع ممالـكفقـد قسَّـ

ـ ونائبُ  .كبیر ونائب للقلعة ، وأمیرٌ  ،ة قضاةٍ عأرب ئبُ هذا النا لطنة فـي كـل الممالیـك یعینـه السَّ

  لطان، ویعزله أو ینقله.السُّ 

لطان بتكلیف من یرید من نوابه اآلخـرین لطان، یقوم السُّ هم على طاعة السُّ إذا خرج أحدُ 

ألمـــر فـــإن النائـــب ویــأمره بالمســـیر إلیـــه وٕاخضـــاعه، أو یســیر إلیـــه بنفســـه، ومهمـــا یكــن مـــن ا

 وال یقوم له أمـر، وأیضـاً  ،ن متمرداً االجمیع بما فیهم السلط في نظرِ  دُّ عَ عن الطاعة، یُ الخارج 

عنـد األمـراء األیـوبیین. ممـا سـبب  وهـو المملـوك، كمـا كـان الحـالُ  یصیر لـیس بصـاحب حـقٍّ 

  وقالع یسودها التناحر.  دنٍ في عهده تمزق البالد إلى مُ 

لـم  ، وأذاقـوهم هـزائم،لـدانار، واجتیاحهم المتهـور للبتَ جحافل التَّ  أمامَ  منیعاً  اً وقد وقفوا سدَّ 

  . ١هم الظافرة من قبلتعرفها جیوشُ 

 ایذكر المقریزي، وهو یخبرنـا عـن كیفیـة تربیـة هـؤالء الممالیـك وٕاعـدادهم، فیقـول: "إذو 

مه لطواشـي برسـم حسـنة، وسـلَّ ٢ةله في طبقزَّ لطان، ونه على السُّ ه، عرضَ أتى بالمملوك تاجرُ 

 ،فقیهـاً  ةٍ طائفـ تعلیمه ما یحتـاج إلیـه مـن القـرآن الكـریم. وكـان لكـلِّ  ؛یبدأ به الكتابة، فأول ما

علیمهـــا كتــــاب اهللا ســـبحانه وتعــــالى، ومعرفـــة الخــــط، تفـــي  ویأخــــذُ  ،یـــومٍ  ر إلیهـــا كــــلَّ یحُضـــ

السلطان"  م إذ ذاك "أوامرُ س، وكان الرَّ رِ لوات واألذكاالصَّ  ریعة، ومالزمةِ الشَّ  بآدابِ  كِ والتمسُّ 

ــ أال تجلــب التجــارُ   شــیئاً  مــه الفقیــهُ مــن الممالیــك، علَّ  الواحــدُ  غار، فــإذا شــبَّ إال الممالیــك الصِّ

ــمــن رَ  ،أخــذ فــي تعلیمــه أنــواع الحــرب ؛لــوغالبُ  إلــى ســنِّ  مــن الفقــه، وٕاذا صــارَ  ــْم هام، ي السِّ

یبلـغ الغایـة مـن معرفـة مـا یحتـاج  ىحتَّـ ،معلـمٌ  طائفـةٍ  لم كـلَّ یتسـف ،ولعب الرمح، ونحو ذلـك"

                                                
، ص  ١٣ج،ھ�ـ ١٣٥١س�نة  القاھرة، مطبع�ة الس�عادة، ،ألبي الف�داء الح�افظ ب�ن كثی�ر القرش�ي ،بدایة والنھایةال ١

٢٥٥ . 
انظ��ر الم��واعظ واالعتب��ار ب��ذكر الخط��ط واآلث��ار،  ،مك��ان اإلقام��ة وتش��بھ الثكن��ة للج��یش ف��ي العص��ر الح��الي ٢

،  ٣ة مص�ورة ع�ن طبع�ة مص�ر، ج م، نس�خ١٩٥٩ھـ) مكتب�ة إحی�اء العل�وم، بی�روت، س�نة ٨٤٥للمقریزي، (ت 
  .٧٤٦ص 
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ثهم، أو أن یحـدِّ  ، وال أمیراب، ال یجسر جنديشَّ مح، أورمي النَّ إلیه، وٕاذا ركبوا إلى لعب الرّ 

مــن  الخدمــة، ویتنقـل فـي أطوارهـا رتبـة بعــد رتبـة إلـى أن یصـیرَ  إلـى إَذنْ  فینقـل .یـدنوا مـنهم

 وكثـرت آدابـه، وامتـزج تعظـیم اإلسـالمإال وقـد تهـذبت أخالقـه،  ةفال یبلغ هذه الرتبـ ،األمراء

 ّشاب، وحسن لعبه بالرمح، ومرن على ركوب الخیل.ساعده في رمي النّ  وأهله بقلبه، واشتدَّ 
 ةّزمـأ ولهـم هـذا مـاهر، حاسـب أو شـاعر، أدیـب أو عارف، فقیه رتبة في یصیر من ومنهم

ــمـن الخـدام، وأكـابر مـن رؤؤس النـواب، یفحصـون عـن حـال الواحـد مـنهم الف افي، حـص الشَّ

مـن مؤدبیـه الـذي  أحـدٌ  دَ ِجـوُ  ه، فـإنْ تالمؤاخذة، ویناقشونه على حركاته وسكنا ویؤاخذونه أشدّ 

لیـه، علـى ع یعلمه القرآن، أو الطواشي الذي هو مسلم إلیه، أو رأس النوبـة الـذي هـو حـاكمٌ 

 مؤلمـةٍ  ك بعقوبـةٍ قابله علـى ذلـ ؛ینمن آداب الدّ  برسم، أو ترك أدباً  ، أو أخلَّ ه اقترف ذنباً أنّ 

  ذنبه. بقدرِ  شدیدةٍ 

یجاهـدون  یـدیرون الممالیـك، وقـادةٌ  ویعلق المقریزي علـى هـذا فیقـول: "فلـذلك كـانوا سـادةً 

، ١الجمیــل، ویردعــون مــن جــار، أو تعــدى یبــالغون فــي إظهــارِ  ،سیاســةٍ  فــي ســبیل اهللا، وأهــلُ 

ـیـه ألنه بعـد تولِّ ؛ ٢اصر بن قالوونكان هذا قبل أن یتولى النَّ  فـي  بهـذه القواعـد لطنة أخـلّ السَّ

 الممالیـك مـن أطـوارِ  لـوك فـي نقـلِ أبیـه، ومـن كـان قبلـه، مـن الم عـادةَ  راعِ تربیة الممالیك فلم یُ 

 هر إلى عشرةِ ى تدریجه من ثالثة دنانیر في الشَّ م. وحتَّ ن كما تقدَّ ب، ویتمرَّ ، حتى یتدرَّ ةالخدم

لهـم فقـد سـعى  ، وكسـباً خـرىظـائف الدولـة األإلى وظیفة مـن و  ٣دنانیر، ثم نقله من الجامكیة

 ،فأتــاه مــن الممالیــك شــيء كثیــر ،لمـلء أعیــنهم بالعطــاء الكثیر(ویبــدوا أنــه أخــذ یجلـبهم كبــارا)

ــ ى كــان األبُ حتَّــ ،رغبــة فیمــا لدیــه وقــد بلــغ ثمــن  ،اجر الــذي یجلبــه إلــى مصــریبیــع ابنــه للّت

  ئة ألف درهم فما دونها. اامه ملوك في أیّ مالم

                                                
  .٣/٣٤٧خطط المقریزي،  ١
ك�ان ش�جاعا مھیب�ا ذا ح�زم وع�زم، انظرأعی�ان  ،ھـ)٧٦٢ – ٧٣٦الملك الناصر ( -أبو المعالي حسن بن محمد ٢

للمالی��ین، بی��روت،  عل��مدار ال -، واألع��الم لخی��ر ال��دین الزركل��ي ٢/٤٧٥، الس��لوك للمقری��زي:٢/٢٤٧العص��ر: 
 .٢١٦، ص  ٢ج  بدون تاریخ،

الجامكیة أو الجرایة: ھي رواتب خدام الدولة، و"جرایة الخبز واللحم"، وھي ما یجري عل�ى الع�املین ك�الخبز  ٣
ھ��ـ) ٧٦٤، للص��فدي(ت  ٧/٨٨انظ��ر ال��وافي بالوفی��ات  -وم��ن المعن��ى نفس��ھ ك��انوا یس��تعملون الوظیف��ة والروات��ب

لمانی�ة، بفاس�بادان، بإش�راف المعھ�د األلم�اني لألبح�اث تحقیق جماعة من العلماء، تصدره جماعة المستشرقین األ
، دار الفك��ر ١خ��رون، طآعل��ي أب��و زی��د و :  ،تحقیقللص��فدي ٢/٢٦٦، واعی��ان العص��ر ٩٩٧لش��رقیة، بی��روتا

 م١٩٩٧المعاصر ، دمشق، سنة: 
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ضـطرابات قریـزي تفسـر لهـا بوضـوح تـام الفوضـى واالملحقیقة التي كشـف عنهـا الوهذه ا

، فكانـت أدواتهــا أبنـاؤه وحفدتــه. ویـتحكم األمــراء فــي هـــ٧٤١ة الناصــر مـن ســنة االتـي تلــت وفـ

الـــذي زاد ١ا وقـــتال وتنصـــیبا، وقـــد كـــان أقســـى ذلـــك فـــي زمـــان برقـــوقعـــمصـــائر الممالیـــك خل

ص لهــم فـــي ســكنى القـــاهرة، وفــي التـــزوج، فنزلــوا مـــن اإلســاءة فـــي إعــداد المالیـــك حیــث رخـــ

لـك العـادات، ت، ونكحوا من نساء أهل المدینة، وأخلـدوا إلـى البطالـة، ونسـوا ةالقلع منالطباق 

بل بقي الجلب من الممالیك، وكانوا من الرجـال الـذین كـانوا فـي  ،ولم یتوقف األمراء عند هذا

، ونحــو  غلــیظ أشــجارٍ بــاز، ومحــول مــاء مــن خبــین مــالح ســفینة، ووقــاد فــي تنور بالدهــم مــا 

  ذلك.

ــده الناصــر فــرج " علــى أن تســلیم الممالیــك للفقیــه  وزاد األمــر ســوءا حــى اســتقر رأي ول

یـــتلفهم؛ بـــل یتركـــون وشـــؤؤنهم. وبـــدلت األرض غیـــر األرض، وصـــارت الممالیـــك الســـلطانیة 

ر النـاس إعراضـا عــن ثـأرذل النـاس وأدنـاهم، وأخسـهم قــدرا، وأجهلهـم بـأمر الـدنیا، وصــاروا أك

علـى هـذا  بـینمـن ذئـب". وی مـن فـأر وأفسـد من هو أزنـى مـن قـرد، وألـص الالدین، ما فیهم إ

فیقــول: " ال جــرم أن خربــت أرض مصــر والشــام، مــن حیــث یصــب النیــل إلــى مجــرى الفــرات 

بسوء بطانة الحاكم، وشدة عبث الوالة، وسوء تصرف أولي األمر. حتى إنه ال یمر شـهر إال 

ر لنـا فسَّ  لكنه -وٕان احتملنا طوله-فهذا النص ".٢ر من الخلل العام ما ال یتدارك فرطهویظه

فالح الممالیك، وانتصاراتهم فـي أول األمـر، وبـین لنـا علـة تـدهور حـالهم حتـى آلـوا إلـى أسـوأ 

  حال بعد ذلك.

فقــد أدركــوا أن مســوغ وجــودهم علــى رأس الحكــم بــدیال شــرعیا عــن أمــراء بنــي أیــوب هــو 

م، وحســن ســیرتهم، ثــم قــدرتهم الحربیــة، فقــد حققــوا الجانــب األول مــن تكــوینهم بالتربیــة تــدینه

القدیمـــة التـــي كشـــف لنـــا المقریـــزي عـــن أسســـها، وحققـــوا الجانـــب اآلخـــر بالتـــدریب المســـتمر، 

ـــى الســـبعین ألـــف درهـــم  ـــى اقتنـــاء الخیـــول، حتـــى كـــان ســـعر الحصـــان یصـــل إل فتنافســـوا عل

                                                
ھ�ـ) ٨٠١  -ھـ ٧٣٨تاجر الرقیق الذي جلبھ ( نأبو سعید برقوق بن أنص، سیف الدین العثماني نسبة إلى عثما ١

ھـ) أول ملك من ملوك مصر من الشراكسة، انتزع الملك من أمیر حاج آخر ملوك أسرة ق�الوون، والملق�ب ٨٠١
ھـ ، ثم أعی�د إل�ى المل�ك بع�د س�نة واح�دة، وأخب�اره كثی�رة، ٧٩١ھـ ، وخلع في سنة ٧٨٤بالصالح، وذلك في سنة 

 ٢/٤٨انظر األعالم:  -ولھ أعمال إصالحیة، وأنشأ كثیر من المرافق
 ٣/٣٤٧لخطط للمقریزي ا ٢



١٠

 

والســباق، ویمــارس فیهــا الممالیــك واألمــراء  دین العامــة للتــدریبوقــد أقــاموا لهــا المیــا، ١آنــذاك

  جمیع األلعاب الحربیة في الفترة من الظهر وحتى العشاء.

البـاهرة علـى كــل  توقـد كانـت لهـم القـدم الثابتـة فـي الحـروب التـي حققـوا فیهـا االنتصـارا

تماتوا فـي غـنهم اسـ من الصلیبیین والتتار، واألرمـن، وغیـرهم. وثبتـوا أقـدامهم فـي الحكـم حیـث

فلــم تشــعر الشــعوب ، ٢هم، فــاحتلوا مكانــة ســامیة فــي قلــوب الشــعبالــدفاع عــن العــرب وبلــدان

  عناصر غریبة عنهم.  بأنهم

والحوادث قد أثبتت صحة هذا، فحینما تخلى الممالیك عن هذه العناصر األساسیة التي 

مــن مظــالمهم، ورقــة مالــت شمســهم إلــى المغیــب، وضــج الشــعب أدركهــا ســالطینهم األوائــل، 

دینهم، وفساد سلوكهم. كما بین ذلك المقریزي. وكان ذلك إیذانا بـزوال دولـتهم فیمـا بعـد علـى 

  ید العثمانیین. 

. وقــد ٣هــذه الفتــرة ظــاهرة الفــرار مــن التتــار أو اســتدعائهم، واالســتعانة بهــموبــرزت فــي 

ن زرع الفتنــــة، ار ومكنــــتهم مــــتــــانتشــــرت هــــذه الظــــاهرة وســــاعدت فیمــــا بعــــد علــــى دخــــول الت

  وٕاضعاف الممالیك، واالنقسام من جیش األمة.

دولـة الممالیـك، حیـث نشـأ هذه لمحة سریعة عن الحالـة السیاسـیة فـي مصـر والشـام فـي 

ألحـد أمـراء الممالیـك،  عن هذا الجو، فتعـرض لتیـاره ابنـاً  تعلم أدیبنا الصفدي فلم یكن غریباً و 

هم فیمــا بعــد . فعاصـــر مــا أســلفنا مــن أحـــداث فــي دواویـــن اإلنشــاء لــدی وخــاض غمــاره كاتبــاً 

  ه وشعره.تووقائع، وكان له رأیه الذي ظهر فیما بعد في مؤلفا

                                                
 ٣/٣٦٥المرجع السابق،  ١
 ١٤/٣١٢البدایة والنھایة، سابق  ٢
 ١٤/٣، ٢٩٧ -١٣/٢٦٨السابق،  ٣
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  المطلب الثاني

  الحیاة االجتماعیة

كــان المجتمــع فــي كــل مــن مصــر والشــام مــع بدایــة دولــة الممالیــك البحریــة، یتكــون مــن 

م هم من الممالیك الـذین تسـلموا طبقتین متمیزتین: طبقة الحكام، وطبقة الشعب. فطبقة الحكا

الحكم بعد مقتل توارانشاه آخر أمراء بني أیوب فـي مصـر، وكـانوا یعیشـون منـذ وصـولهم فـي 

  .١مستوى رفیع، إذ (اقتضى راي بن قالوون أن یمأل أعینهم بالعطاء الكثیر دفعة واحدة)

السلطان بأربعـة  قیراطا، أنفرد ٢٤نجد أن المالیك عمدوا إلى تقسیم البالد المصریة إلى 

منهــا ونــال الممالیــك، وأجنــادهم عشــرة، وبقــي للشــعب كلــه عشــرة قــراریط، كــان هــذا قبــل أن 

تتوسع دولتهم خارج البالد المصریة، أما بعد أن ضموا إلیهم بالد الشام، فقد أصبح السلطان 

  .٤، والمكافأة٣، والتعویض٢یمنح بعض اإلقطاعات األخرى على سبیل الراتب

األمراء كانوا یهضموهن حقوق الجند المتمثلة في قراریطهم العشرة ، " فـوردت ویبدوا أن 

المراســیم التشــریعیة الســلطانیة بــأن یجعــل لألمیــر مــن إقطاعــه النصــف خالصــا لــه، والنصــف 

"فعاش الممالیك لـذلك فـي ٥اآلخر یكون ألجناده فحصل بدلك رفق عظیم بالجند، وعدل كثیر

  راء.ثامتالء و 

على البذخ والرفاهیـة التـي كـانوا ینعمـون فیهـا. ومنهـا مـا ذكـره القلقشـندي  والشواهد كثیرة

فــي كتابــه مــن أن " الملــوك كانــت قــد اعتــادت الرفاهیــة، مــع اقتــدارهم علــى تحصــیل األشــیاء 

إكماال لحال الرفاهیة، وٕاظهـارا ألبهـة الملـك، فقـد  ؛العزیزة وولوعهم بجلبها من األماكن البعیدة

الــثلج مــن الشــام إلــى مصــر، وذلــك لتبریــد المــاء بــه فــي زمــن الحــر، دعــاهم ذلــك إلــى جلــب 

  .٦المحروسة وقدروا له هجنا تحمله في البر، وسفنا تحمله في البحر حتى یصل إلى القلعة

                                                
 ٣/٣٤٧خطط المقریزي،  ١
 ١٤/٢٩٥البدایة والنھایة، سابق،  ٢
 ١٤/١٠٣السابق،  ٣
 ١٤/١٠٩السابق،  ٤
 ١٤/٣١٨السابق،  ٥
 
   ٥٥م ، ص ١٩١٤-ھـ ١٣٣٢الخدیویة، القاھرة، مصر،  صبح األعشى، أحمد بن علي القلقشندي ،دار الكتب ٦
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أما مناسباتهم وأفراحهم فقد كانـت متمیـزة، وكانـت ثـرواتهم كثیـرة متزایـدة بهـا جمیـع أنـواع 

  واهر الثمینة األخرى.جالذهب وال

هو حال طبقة الحكام من الممالیك، أما إذا انتقلنا إلى صفوف عامة الشـعب وجـدنا  هذا

عـــدة مجموعـــات منهـــا: مجموعـــة المـــوظفین الالئـــذة بالحكـــام، ومجموعـــة التجـــار، ثـــم عامـــة 

  .١الشعب

ب كافیة، وتصرف لبعضهم األرزاق، أمـا موظفـوا تأما الموظفون فقد كانت تدفع لهم روا

عمـا سـلف، دون أن یمـنعهم ذلـك مـن أخـذ الرشـوة واالخـتالس، ممـا زاد الدواوین فدخلهم یزیـد 

علـى ذلـك  إن إقـدام المـوظفین .القـائمین بـاألمور، ومصـادرة أمـوالهم من حوادث القبض علـى

مـن الغنـى  مـا یحصـل علیـه السـلطان وحاشـیته وأمـراؤه، إنمـا یـدل علـى مـدى إطالعهـم علـى 

. ولنتــرك هــؤالء ٢ن األخــذ بنصــیبهم أســوة بأولئــك، فــال یجــدون بأســا مــوالثــراء والعــیش البــاذخ

وأولئك من الموظفین والحكام، لنجد بین صـفوف الشـعب طبقـة متمیـزة بالیسـار وسـعة الثـراء، 

جار، وكانوا أغنیاء وأصحاب أموال وثروات. هذا الغنى عند هؤالء تریب من طبقة ال الوهم ب

  .ان یغري أمراء الممالیك بمصادرتهوغیرهم ك

بدینــه، ویزیــد مــن ذلــك مجاورتــه للفــرنج، وحروبــه مــع  الشــعب فنجــده متمســكاً  أمــا عامــة

صلیبیین الذین وفدوا غازین لجحافل التتار، أعداء األدیان، والحضارات، والوجـود اإلنسـاني ال

ـــدعاء، فكانـــت المســـاجد و (عـــز وجـــل) بالعبـــادة كلـــه. فـــزادتهم هـــذه األخطـــار تقربـــا مـــن اهللا  ال

  الدینیة والدنیویة.أمورهم  ملتقاهم في كلِّ 

من األتـراك،  تأما فئات الشعب األخرى فقد كانت متعددة منها السكان األصلیون، وفئا

ن جمــیعهم یكســو واألرمــن، والیهــود، وغیــرهم، فكانــت أزیــاؤهم لــذلك متنوعــة ومتعــددة. الســكان 

ین عــن مرؤوســهم بالعمــائم، وعمــل بعــض الســالطین علــى الحــرص علــى تمیــز عمــائم المســل

  تارة أخرى. ٤، وبالحجم٣غیرهم باللونعمائم 

                                                
 ٣/٣٦٤خطط المقریزي، سابق  ١
 ١٣/٣٢٢البدایة النھایة، مصدر سابق،  ٢
 ١٤/١٤المصدر السابق،  ٣
  ١٤/٢٠٥المصدر السابق،  ٤
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فــي أنــه كــان  تشــك الباحثــةأمــا المســتوى المعاشــي الــذي كانــت علیــه عامــة الشــعب؛ فــال 

ألن كــــل فرصــــة لهــــذا الشــــعب والكســــب أو ثمــــرة لــــه، كانــــت طعمــــة للحــــروب  ؛ســــیئا متــــدنیاً 

 ؛بربح یذكرله إنتاجا یعود علیه  والضرائب والنكبات، وذلك إضافة لحرمانه من استقرار یتیح

منـــذ عهـــد  ،ألن هـــذا الشـــعب احتمـــل قســـوة الحـــروب الصـــلیبیة، التـــي امتـــدت فـــي فترتنـــا هـــذه

وقــد كانــت الـــبالد خاللهــا مشــتبكة فـــي ٢هــــ٦٩١حتــى األشـــرف خلیــل ســنة ١هـــ ٦٥٨بیبــرس 

  معركة أخرى.  لتلقى حروبها مع التتار وال تكاد تنتهي معركة حتى تنطلق االستعدادات

تمـاعي لـم تكـن تتمتـع سـوى بقـدر جعریضـة التـي تحتـل قاعـدة الهـرم االهذه الطبقـة ال إذاً 

قلیل من االمتیازات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي حظیت بهـا الطبقـة األرسـتقراطیة 

  المملوكیة.

ـــع مـــن اإلهمـــال وقلـــة  ـــد عـــانى الجمی ـــاة األخـــرى لعامـــة النـــاس فق أمـــا عـــن جوانـــب الحی

معظـــم فئـــاتهم ارتیـــاد مراكـــزالتعلیم والثافـــة ممـــا نـــتج عنـــه االعتبــار، وكـــان مـــن الصـــعب علـــى 

العمـل الرســمي لعجـزهم عـن دفــع المـال الــالزم للحصـول علــى  فـي حقــلانتشـار الجهـل بیــنهم 

ــالغ فــي مجتمــع شــاعت فیــه بیــع الوظــائف والمناصــب العلیــات مقابــل  ،الوظــائف المناســبة مب

المتاحـة أمـامهم  هیـفكانت وسائل التر داري ، و اإلفساد ال من صور ذلك ما تبعمالیة باهظة. و 

  محدودة ومراقبة.

للطمأنینـة والسـالم بالنسـبة  دائمـاً  مصـدراً  ویمكننا القـول بـأن حكـم الممالیـك لـم یكـن دومـاً 

مـــا  المســـؤولون فـــي الدولـــة حـــریتهم الشخصـــیة، وكثیـــراً إذ لـــم یحتـــرم  -لفئـــات الطبقـــة العامـــة

دیر بالـذكر أن جـاتهم، وأمـوالهم الخاصـة، و تجسس اإلداریـین، وتطـاولهم علـى ممتلكـتعرضوا ل

أموال وتركات الیتامى لم تسلم مـن هـذا التطـاول، كمـا تعرضـت فئـات مـن التجـار للنهـب مـن 

مصــادرة ال وفرضــت علــى الــبعض عقوبــةقبــل مســؤولي الحكومــة شــمل حــوانیتهم، ومتــاجرهم، 

                                                
ھـ) أمیر ومؤرخ، أشھر كتبھ: زبدة الفكر ف�ي ت�اریخ ٧٢٥ار (دوادبیبرس ، ركن الدین المنصوري، الطائي، ال ١

، ١٠/٣٢٥، وال��وافي بالوفی��ات  ٢/٧٩انظ��ر أعی��ان العص��ر  -وطب��ع ل��ھ التحف��ة الملوكی��ة مجل��داُ  ٢٥الھج��رة م��ن 
، لعم��ر رض��ا   ٣/٨٥، ومعج��م الم��ؤلفین ٢٠/٨٠، األع��الم ٦/٦٦، وش��ذرات ال��ذھب  ٣/٤٧٧والمنھ��ل الص��افي  

 م١٩٥٧التراث العربي، بیروت، سنة إحیاء كحالة، دار
ھـ)تاسع سالطین الممالیك وإلیھ یرجع الفضل في تطھی�ر جمی�ع ٦٩٣-ھـ٦٦٦وون (صالح الدین، خلیل بن قال ٢

ھ�ـ)، تحقی�ق فھ�یم ٧٤٨، (ت ٢/١٩٤انظ�ر دول اإلس�الم لل�ذھبي –بالد الشام من الصلیبیین، واستعادة عك�ا م�نھم 
ت، م ال��وافي بالوفی��ا١٩٧٤محم��د ش��لتوت، ومحم��د مص��طفى ، الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، الق��اھرة، س��نة 

 ٧/١١، واألعالم للزركلي ١٣/٣٩٩للصفدي 



١٤

 

 ط السـلطان كانـت دافعـاً الخزانة السلطانیة. ویبدو أن المتطلبـات المادیـة الكثیـرة لـبال لمصلحة

 وحاجــات الســلطان البذخیــة إشــباعاً  تأجــل تلبیــة رغبــا لهــذا االعتــداء علــى أمــوال الرعیــة مــن

  للمتعة والرفاهیة غیر المحدودة.

هكـــذا عاشـــت عامـــة فئـــات الشـــعب وســـط الكثیـــر مـــن مظـــاهر التعســـف والتطـــاول غیـــر 

جتماعیــة مــع افتقــارهم لألمــن القــانوني علــى حقــوقهم االجتماعیــة كمــا حرمــوا مــن الرعایــة اال

  ممارستهم لعادة قطع الطرق على المسافرین وعابري السبیل. ببواألمان بس

إن فســاد الحكــم أدى ألذى الرعیــة وذلــك بســبب اخــتالل مــوازیین األوضــاع االجتماعیــة، 

 ؛ فـإن هـذا یعنـي بـدونساس بمسؤولیته تجاه الرعیةحفإذا كان السلطان سیئ الخلق، عدیم اإل

مـن النسـاء  تالدماء بغیر وجه الحق، وسلب األموال دون خوف، واستباحة الحرما شك هدر

  . ١أو تردد، وانتشار صور االنحالل االجتماعي والبیوت والممتلكات من غیر خشیة

إمـــا إذا اتجهنـــا صـــوب النكبـــات التـــي كانـــت تحـــل بـــالبالد، ذهلنـــا لمـــا نـــراه مـــن كثرتهـــا، 

هـــ مــا نیــف علــى ٧٦٤ -هـــ٦٩٥مصــر بــین ســنتي  الــب األحیــان. فقــد وقــع فــيغوهولهــا فــي 

، وطـاعون ال حیلـة للنـاس ٤ر، وزلـزاللمـدمِّ  ٣وفیضـان وفنـاء ٢إحدى عشرة نازلة ما بین حریق

  في رده. 

فكیـــف ال بكــــون عامـــة الشــــعب والحالـــة هــــذه، مـــن تــــوالى الحـــروب والنكبــــات واحتمــــال 

یش، ممـا دعـا الكثیـر إلـى من الع ت، من حال أقرب إلى الفقر، وفي مستوى متدنٍ اباطر ضاال

خـف إلیهـا لیجـد هنـاك الجمـوع مـن  ؛دهم بتوزیـع صـدقهحـمد أیدیهم بالسؤال، حتـى إذا سـمع أ

كــان، فكــان نتیجـة هــذا أن بــرزت فـي المجتمــع فئــة بأصــل  نــوعٍ أمثالـه تنظــر العطــاء، مـن أي 

 إلـى غـدهاإال بتعاطیه، غیر مطمئنة الفقر فیها، واستمرأت السؤال حتى غدا مهنتها ال تحیي 

  واحتمااله المرتقبة.  القریب

                                                
 امع��ة الكوی��ت، الناش��ر: ش��ركةجألیف حی��اة ناص��ر الحج��ي، قس��م الت��اریخ، ت��المجل��ة العربی��ة للعل��وم اإلنس��انیة،  ١

 .١٧٦-١٧٤م، ص ١٩٨٤كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع، الكویت 
 .١٤/٩٩البدایة والنھایة ، مرجع سابق ،  ٢
 .١٤/٨٢المرجع السابق  ٣
 .١٤/٢٧المرجع السابق  ٤
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هــذه المالمــح قصــدت منهــا توضــیح صــورة المجتمــع فــي كــل مــن مصــر والشــام خــالل 

متعـــون بـــأعلى مســـتویات العـــیش تك ییـــالقـــرنین الســـابع والثـــامن الهجـــریین، حكـــام مـــن الممال

  أصناف الطعام والشراب واللباس. م یتفننون في هلالرغید، مما جع

رقــي فــي المناصــب، ودفــع تالــب علــى الكوالــدواوین، فقــد غلــب علــیهم الت أمــا والة األمــور

  من أجل الوصول إلى المناصب المنشودة. ؛األموال الطائلة رشوة لذوي األمر

أما عامة الشعب، فقد اتسمت حیاتهم بالبساطة ، واتصفت بالتدین العمیـق والرجـوع إلـى 

ــاهللا ســبحانه  نــت تعانیــه مــن ویــالت الحــروب وتقاســیه مــن ممــا كا هــا أمــرٌ ب ا حــزَّ وتعــالى، كلمَّ

  على أنواعها. تالنكبا
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  المطلب الثالث

  الحیاة الثقافیة

العلمیـة واألدبیـة، وشـهدت  ةر الحیـاصـنشطت في هذه الفترة مـن التـاریخ بـبالد الشـام وم

 ونشــره، واالهتمـــام برجـــال، وذلــك بفضـــل االهتمـــام الــذي أواله الحكـــام للعلـــم، ملحوظـــاً  نشــاطاً 

ى دمــا ســاعدت األحــداث المتتالیــة علــى دفــع عجلــة العلــم إلــى األمــام، فقــد طــوح الــر العلــم، ك

ن العراق، وحواضر األندلس، ودار علیها الدوائر، وذهبت بكل آثارها العلمیة ، وأمجادهـا دبم

وحضــاراتها، فوفــد علماؤهـــا إلــى بـــالد مصــر والشــام، فوجـــدوا فیهــا الدوحـــة المنشــودة. وهكـــذا 

، یتسـابق إلیــه طـالب العلــم والمعـارف وقــد أصـبحت بمثابــة واســعاً  الــبالد میـداناً أصـبحت هـذه 

  ومحبي الحكمة. م علیه أهل األدبمورد عذب یزدح

  :  مظاھر نظام التعلیم في مصر زمن الممالیك

  أوال: الجوامع والمساجد:

كان بمصـر فـي العصـر المملـوكي عـدد كبیـر مـن الجوامـع والمسـاجد، منهـا مـا بنـي فـي 

رة ســــابقة لحكــــم الممالیــــك، ومنهــــا مــــا بنــــي أثنــــاء العهــــد المملــــوكي، علــــى یــــد الســــالطین فتــــ

نائیــة. واشــتملت بعــض ب، وقــد اشــتهرت هــذه الفتــرة بــالفن المعمــاري، والهندســة ال ١والخوانــدات

  .٢هذه الجوامع على قاعات یرتل فیها الفقهاء والقراء آیات القرآن الكریم

ائقــة مــن حیــث اختیــار مــن یقــوم بالتــدریس حیــث أنهــا وقــد حظیــت المســاجد بالعنایــة الف

الستقبال كافة فئات الشعب ألداء الصلوات الخمـس وصـالة الجمعـة.  هیأأصبحت المكان الم

وخاصـة جـامع األزهـر الـذي أواله الممالیــك  ،واالسـتماع للخطـب واألحادیـث الدینیـة والتهذیبیــة

  عنایة خاصة. 

 دینیــاً  عهــد ســالطین الممالیــك شــهدت نشــاطاً  مصــر فــي أنَّ  یتبــین للباحثــةمــن كــل ذلــك 

س، ومجــــالس ییــــث أصــــبحت المســــاجد والجوامــــع مراكــــز للتــــدر ح، واســــعاً  ، وثقافیــــاً وتعلیمیــــاً 

                                                
خوند: لقب یفید معنى االحترام والتبجیل ویخاطب ب�ھ ال�ذكور واإلن�اث عل�ى الس�واء وك�ان ھ�ذا اللف�ظ یس�تعمل  ١

لقبا للملوك فقط، أما الملكات واألمیرات فكن یلقبن بلفظ: خ�اتون. عل�ى أن لف�ظ خون�د وخون�دة، أیض�ا ك�ان یطل�ق 
 ٨، ھامش: ٢٤٥،  ص ٢ج على الملكان واألمیرات. انظر الخطط:

 .٣٠٠-٢٩٨الخطط ، مرجع سابق ، ص  ٢
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ن للعبــادة كضــافة لكونهــا أمــاإلمختلــف فئــات الشــعب مــن قضــاة وفقهــاء وغیــرهم،  ،لالجتمــاع

  وتهذیب النفس، ومنتدیات للنصح واإلرشاد والتوجیه.

  س:ثانیا: المدار

مــاكن هتمــام المملیــك بــالتعلیم فــي ذلــك الوقــت علــى مــا قدمتــه مــن عنایــة ألإلــم یقتصــر 

فقــد امتــد  ،أو مجــالس التشــاور مــع الفقهــاء والقضــاء ،العبــادة مــن تــوفیر مراكــز القــرآن الكــریم

هـــــا الســـــالطین واألمـــــراء تذلـــــك االهتمـــــام لیشـــــمل إقامـــــة مؤسســـــات تعلیمیـــــة شـــــارك فـــــي إقام

  لشعب. والمقتدرون من عامة ا

خ إنشاء المدارس في مصـر كـان فـي أواخـر العصـر الفـاطمي، یتار  ا یجدر ذكره أنّ وممّ 

سـتین لكـل مـن طائفـة الشـافعیة وقد توسع السلطان صالح الدین في ذلك حیـث قـام ببنـاء مدر 

قافلة التعلیم تسییر بعدد ضئیل من المـدارس، وینضـم ومن ثم بدأت . ١دینة مصرمنفیة بوالح

حكـم السـالطین بدایـة إلـى أن أصـبح بمصـر عنـد  ،ین فترة وأخرى مدرسـة وثانیـةإلى القافلة ب

للعلــم ونشــر التعلــیم، ویــذكر  ضـاریاً ح الممالیـك عــدد كبیــر مــن المـدارس، فعــدت مصــر مركــزاً 

هــا العصـــر لیـــك بعــدد مـــن المــدارس التــي ازدهـــر بالمقریــزي ارتبــاط عـــدد مــن ســالطین المما

المدرســة  ،٢لمدرســة الظاهریــة، وأنشــأ المنصــور قــالوونالمملــوكي، فقــد بنــى الظــاهر بیبــرس ا

  .٣د الناصر محمد المدرسة الناصریةالمنصوریة، وشیَّ 

وممــا ســبق یتضــح أن العصــر المملــوكي بحــق كــان العصــر الــذهبي فــي انتشــار التعلــیم 

فــي  ،راء واألغنیـاء علـى سـواءمــالــذي اشـترك فیـه السـالطین واأل ،بیـرنتیجـة لهـذا االهتمـام الك

لفــــت أنظــــار كافــــة مــــؤرخي العصــــر  ،المــــدارس حتــــى كثــــرت وتعــــددت بشــــكل كبیــــر ءاانتشــــ

  ها هذا العصر. م هذه المیزة الفریدة التي تمیز بفسجلت أقالمه ،المملوكي

                                                
 ٢/٣٦٣الخطط للمقریزي، مرجع سابق،  ١
ھ��ـ) أعظ��م س��الطین الممالی��ك، وھ��و ال��ذي أعط��ى ٧٤١-٦٨٤أب��و الفت��وح، ناص��ر ال��دین، محم��د ب��ن ق��الوون، ( ٢

الن�اظر ف�ي س�یرة  ألسرة قالوون أھمینھا ف�ي ت�اریخ العص�ور الوس�طى، وف�ي س�یرتھ كت�ب الیوس�في كتابھ(نزھ�ة
، واألع�الم،  ١/٣٨٨، ووفی�ات الس�المى،  ٤/٣٠الملك الناصر) انظ�ر المختص�ر ف�ي أخب�ار البش�ر الب�ن الق�داء، 

٧/١١ 
  ٣/٣٦٤صبح االعشى، مرجع سابق،  ٣
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الهدف األساسي من سیاسة اإلكثار من المدارس في هذا العهد كان  فیه أنَّ  ا ال شكممَّ 

لعلـوم العقائدیـة والتشـریعیة، وقـد كـان لوجـود الـدین اإلسـالمي، ومـا یتفـرع منـه مـن ا هو خدمة

العلمـــاء فـــي هـــذا العهـــد بمصـــر القـــدح المعلـــى فـــي تشـــجیع أصـــحاب الســـلطة ومحبـــي العلـــم 

  والتعلیم والمقتدرین إلنشاء المدارس المختلفة خدمة للعلم. 

وتوثقـت العالقــات الطیبـة والــروابط بـین الحكــام والممالیـك وبــین طبقـات العلمــاء والفقهــاء 

قضـــاء والمتعلمـــین األمـــر الـــذي كـــان لـــه األثـــر الكبیـــر فـــي إقنـــاع عمـــوم الشـــعب بمختلـــف وال

هـــذه لوالرضـــى بحكـــم الممالیـــك الـــدخالء. وقـــد كانـــت  ،ســـحناته علـــى تقبـــل الوضـــع السیاســـي

المـدارس إضــافة لــدورها فــي نشــر التعلــیم أیضـا دور إلقامــة الشــعائر الدینیــة ، وٕاقامــة الصــلوا 

  .١كمراكز للوعظ واإلرشاد والتهذیب الخمس، وأیضا كانت تستغل

  الخانقاواتثالثا: 

ـــدین األیـــوبي إلـــى یعـــود الفضـــل الـــذي أنشـــأ أول المراكـــز الدینیـــة  ،الســـلطان صـــالح ال

. ویعتبر خانقـاه ٢حیث أنشأ الخانقاه الصالحیةم ١١٧٤هـ/٥٦٩في سنة  ،التعلیمیة في مصر

  بناء واألهمیة.أجلهم بالقاهرة من ناحیة ال ٣ركن الدین بیبرس المنصور

ــیم إلــى ملــوكي موقــد وصــلت الخانقــاوات فــي العصــر ال أعلــى درجــات االرتقــاء فــي التعل

  .٤وأسالیب الدرس، ونخبة العلماء المشرفین على حلقات الدراسة والوعظ والتفسیر

لرئیســیة لـبعض الخانقــاوات، وعلـى ذلــك ب وتعلـیمهم أحــد األهـداف اوكـان تـدریس الطــال

نقــاه كانــت تــؤدي أیضــا وظیفــة المدرســة للتعلــیم، وتخــریج الطــالب، كمــا الخا مكــن القــول أنَّ ی

                                                
 .٤/٢٤٧، ٣/٤٦٤صبح األعشى، مرجع سابق  ١
ن�ت مرك�زا ینقط�ع فی�ھ الص�وفیة الخانقاه: جمع خوانق أو خانقاوات، وھي كلمة أعجمیة ومعناه البی�ت حی�ث كا ٢

للعبادة، والتصوف، وھي حدیثة في اإلسلم حیث ظھرت في حدود األربعمئة الھجریة. وأول من أح�دث الخوان�ق 
  ٤، ھامش  ١/١٨٢في مصر ھو صالح ألیوبي، السلوك ، 

س�یرة، الھـ) شركسي األصل، كثیر الخیر والب�ر، محم�ود ٧٠٩ركن الدین بیبرس الجاشنكیر، المنصوري (ت  ٣
، واألع�الم ٦/١٨، وش�ذرات ال�ذھب ٣/٤٦٧نھل الصافي البن تق�ري ب�ردي م، ال ١٠/٣٤٨انظر الوافي الوفیات 

٢/١٩   
النج�وم م��ن مل��وك مص�ر والق��اھرة ، جم��ال ال�دین أب��ي المحاس��ن، یوس�ف ب��ن التق��رى ب�ردي األت��ابكي ، محم��د  ٤

  .٨٩-٩/٨٤م ١٩٩٩-ھـ ،١٤١٣، ١حسنین شمس الدین، دار الكتب بیروت، ط
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رأ فیه األطفـال المسـلمون األیتـام كتـاب اهللا تعـالى ویتعلمـون قعني في بعض الخانقات ببناء ی

  الخط.

  

  رابعا: الزوایا واألربطة

 فقـد ارتبطـت بأسـماء شخصـیا دینیـة معروفـة بالفضـیلة مشـهورة بالفقـه، ولهـم ١أمـا الزوایـا

  . ٢أتباع ومریدین ومعارف، كما كان لهم حظوة لدى سالطین الممالیك

لس للوعظ، فیجتمع إلیه الناس، فیذكرهم، ویـروي جویذكر المقریزي: أن بعضهم " كان ی

وقد كان كـل شـیخ یمثـل مـع .٣لهم الحدیث، ویشارك في علم الطب، وغیره من العلوم األخرى

اتها، ومتسـمة بأفكـار وتیـارات دینیـة متمیـزة، وكـذلك طالبه ومریدیه، مدرسـة أخالقیـة قائمـة بـذ

مــن االسـتقرار المعیشــي، ومـن هــؤالء الشـیوخ مــن عــرف  مرتبطـة بربــاط معـین یهیــئ لهـا نوعــاً 

، فقـد كانـت الزاویـة تمثـل ٤بالخیر والصالح، وكتـب عـن الفنـون ودرس بالجـامع األزهـر وغیـره

  .٥للتصوف وسماع القرآن الكریم والحدیث مركزاً 

: فقد كان لها دورها الكبیر في خدمة أغراض التصـوف، واالنقطـاع للعبـادة ٦األربطةأما 

والتعلیم. والرباط هو: بیت الصوفیة یكون لهم مأوى ومدرسة، وذلك إلى جانب مـا یؤدیـه هـذا 

الربــاط مــن مســؤولیة الجــامع الــذي یؤمــه المســلمون ألداء صــالة الجمعــة والعیــدین. وقــد كــان 

اري الفضـل الكبیــر فـي اسـتمراریة هـذه المراكــز فـي تادیـة واجبهـا المنــوط لألوقـاف وریعهـا الجـ

ة الریع الستغالله في د لزیاد ؛أخرى ابها لزیادة رصد أوقافٍ مما دفع أصح ،وتعلیمیاً  بها دینیاً 

  عم هذه المراكز. 

  خامسا: كثرة العلماء واألدباء 
                                                

الزوای�ا: مفردھ�ا زاوی�ة، وھ��ي كلم�ة عربی�ة، تعن��ي ال�ركن م�ن ال��دار والمك�ان عام�ة، ث��م أص�بحت تطل�ق عل��ى  ١
المكان الذي ینشأ إلیواء المنقطعین للعلم والزھد والعبادة، وكان غرض منشئیھا، والمتصدقین علیھ�ا فع�ل الخی�ر، 

  ھامش ع . ١/١٨٢ر السلوك ظوكسب الثواب، ان
  ٤٣٢-٤٣٠ المرجع السابق، ٢
  ٢/٤٣٤المرجع السابق،  ٣
  ٢/٤٣٥المرجع السابق،  ٤
  ٣/٤٣٢الخطط للمقریزي مرجع سابق،  ٥
مفردھا: رباط، وھي كلم�ة عربی�ة األص�ل تعن�ي مك�ان إقام�ة الحامی�ة المرابط�ة عن�د ثغ�ور الع�دو ث�م أص�بحت  ٦

 ١٨٢ /١مكان إلیواء الزھاد المنقطعین للعبادة والعلم، انظر السلوك، 
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القــــراء والمتصــــوفة ذخــــرت مصــــر والشــــام بالعــــدد الموفــــور مــــن المفســــرین والمحــــدثین و 

  هل الكالم واألطباء إلى غیر هؤالء وهؤالء. أوالنحویین واللغویین واألدباء، و 

وشـعراء بمـا لـم تحـظ  ذكر القلقشندي في ذلك: " حظیت مصر من فضالء األدباء كتاباً 

، رأى هؤالء العلماء أنهم إزاء مسؤولیة تاریخیة تقتضي القیام بواجـب ١به مملكة من الممالیك"

فــي مــدن العـــراق واألنــدلس والمشــرق اإلســالمي، فیممـــوا  تهم،یــد العلــم بعــد أن زالـــت دولــتجد

لیشیعوا فیها حركة علمیة جلیلة، وتم لهم ما أرادوا، وكـان  ؛وجوههم شطر بلدان مصر والشام

الكتابـة بینهم تنافس شدید اتضح أثره في میدان التعلـیم والتـألیف، والفتـوى والـوعظ والقضـاء، و 

هــ) ٨٠٨ومن هؤالء العلماء: ابن خلـدون ( المتـوفى سـنة  ٢ت في علوم الدین وعقائدهالمناظرا

  .٤، وغیرهم٣وابن منظور

  ادسا: نشاط حركة التألیف وتعدد الموضوعاتس

، وشـاهدنا فـي آالفإن مؤلفات العصر المملوكي في شتى أنواع المعرفة قد بلغـت عـدة 

، وغیـرهم مـن علمـاء ٦، وكذلك ابن تیمیة٥دائة مجلاذلك أدیبنا الصفدي الذي كتب بیده خمسم

ـــدیني لـــك الزمـــان االذعصـــرهم. وقـــد غلـــب علـــى المـــؤلفین والدارســـین فـــي  هتمـــام بالجانـــب ال

واالتجاه اللغوي وأحداث التاریخ.وقد كانت بحوثهم موسـوعات شـاملة. وكثـرت آنـذاك المعـاجم 

  والشروح.

  سابعا: العلوم والفنون

                                                
 ١/٦عشى، مرجع سابق، صبح األ ١
  ٦/٩٦ھـ،  ١٣٢٤، ١طبقا الشافعیة، تاج الدین السبكي، المطبعة الحسینیة، ط  ٢
أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال ال�دین، اب�ن منظ�ور، األنص�اري، الرویفع�ي، اإلفریق�ي، المص�ري،  ٣
لقض�اء ف�ي ط�رابلس، وك�ان ھـ) لغوي، أدیب، شاعر، عمل ف�ي دی�وان اإلنش�اء ف�ي الق�اھرة، وول�ي ا٧١١-٦٣٠(

ت�اریخ  ٥/٥٤من المكث�رین ف�ي الت�ألیف، اختص�ر الكثی�ر م�ن أمھ�ات كت�ب األدب والل�ة، انظ�ر: ال�وافي بالوفی�ات 
 ١٢/٤٦، ومعجم المؤلفین ٧/١٠٨، واألعالم، ٦٤ -٦األدب العربي، لبروكلمان، ق 

الموص��ل، التعل��یم ف��ي مص��ر زم��ن  م، كلی��ة اآلداب، جامع��ة١٩٧٩مجل��ة آداب الراف��دین، الع��دد العاش��ر، آذار  ٤
 ١٨٠الممالیك، ص 

، مطبع��ة ١ي، وعب��د الفت��اح الحل��و، ط حان��ھ��ـ ) ت: محم��د الط٧٧١طبق��ات الش��افعیة، ت��اج ال��دین الس��بكي (ت  ٥
 م١٩٦٤الحلبي، القاھرة، سنة  عیسى البابي

ھ�ـ ) ح�افظ، فقی�ھ، ٧٢٨-٦٦١أبو العباس، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم، تقي الدین بن تیمیة الحران�ي، (  ٦
، ومعج��م الم��ؤلفین ١/١٤٤، األع��الم ٧/٢٢، ال��وافي بالوفی��ات  ١/٢٣٨أعی��ان العص��ر  رمفس��ر، مجتھ��د. انظ��

 ١٣/٣٦١، و ١/٢٦١
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وقــد اســتنبطت بعــض  ،لكافــة ضــروب العلــوم المختلفــة كبیــراً  شــهد هــذا العصــر انتشــاراً 

العــالم الجلیــل ابــن خلــدون،  وروذلــك بظهــ -علــم العمــران، وفلســفة  التــاریخ -العلــوم والفنــون

اصــة بــذلك وضـبط نظمهــا، وشــاعت المصـطلحات وتنوعــت بتنــوع خالكتـب الحیـث تــم تــألیف 

. الجــدیر بالـــذكر أن الفنــون، ووضــعت لهــا التعریفــات كمــا نجـــد ذلــك فــي ( صــبح األعشــى)

  المذهب البدیعي كان هو الغالب على كتابات كتاب هذا العصر.

  : خزائن الكتبثامنا

العنایـــة بالكتـــب و  ،لـــى االهتمـــام بالمكتبـــاتإأدت النهضـــة الثقافیـــة فـــي عصـــر الممالیـــك 

على ذلك انتشار أسواق الكتب في كـل مـن القـاهرة ودمشـق، وممـا یجـدر  وجمعها، وقد ساعد

ي فـي سـمعظم المـدارس والمسـاجد فـي ذلـك الزمـان كانـت بهـا خزانـة كتـب كجـزء أساذكره أن 

، التــــي تعــــین الطــــالب ١ذخر بكــــل نفــــیس مــــن الكتــــب والمراجــــع العلمیــــة القیمــــةتــــالمدرســــة، 

والمدرســین فیهــا. ممــا كــان لــه األثــر الواضــح فــي النهــوض بالجانــب العلمــي وتحقیــق الغایــة 

عـل العصـر المملـوكي هـو عصـر النهضـة المكتبیـة فـي ممـا جالمطلوبة من نشر فلسفة العلم.

التــاریخ العربــي. وكــان نتــاج ذلــك التوســع فــي جانــب التــألیف العلمــي الــذي مــدنا بموســوعات، 

  .سالمي على طول التاریخ وعرضهما جاد به العقل اإل وذخائر علمیة كانت هي أجل

علـى مسـتوى الدولـة تبین لنـا ممـا سـبق عرضـه أنـه لـم تكـن للممالیـك سیاسـة منظمـة  إذاً 

موكولـة إلـى ضـمائر ذاتیة متبعة في نشر العلم ، وٕانشاء مؤسساته، وٕانما كانت سیاسة فردیة 

  حسبما تملي علیه أهواؤه وظروف حیاته.  ،منهم ا كلٌّ مم األمراء یكیفهالسالطین، وه

مـن  أنـه لمـا رأوه فیـهننا القول: إنها كانت إلى باب التدین، والوجود أقـرب، ذلـك كلكن یم

التفقـه بمذاهبــه، مـع مــا كـان لبعضــهم و وسـیلة لتعلـیم القــرآن الكـریم، وتعــالیم الـدین اإلســالمي، 

كــز، وحفــظ األمــوال ببنــاء امـن غایــات أخــرى؛ كحــب الظهــور، وتخلیــد الـذكرى، أو تثبیــت المر 

فتـرات  جبأنهم حملة لواء الثقافة اإلسالمیة فـي أحـر لهم لك المنشآت. إال أننا رغم ذلك نشهد ت

التــاریخ اإلســالمي. وممــا ال بــد مــن ذكــره هــو تخصــیص رواتــب للطــالب والمدرســین كنمــوذج 

                                                
ھ��ـ، ١٤٠٣، مص��ورة م��ن الطبع��ة األول��ى ، ٢ب��دائع الزھ��ور ف��ي وق��ائع ال��دھور، محم��د ب��ن إی��اس الحنف��ي، ط  ١

  ٢١٨ /٢ ،م١٩٨٤
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خدمة للعلم والعلماء، مما كان له األثر الواضح والكبیر في تنشـیط  ،فرید من الرعایة المتمیزة

  ذلك العصر.  في  حركة التعلیم التألیف
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  لمبحث الثانيا

  التعریف باإلمام الصفدي

  ١مدینة صفد

وٕان لـم تكـن مـن المـدن  –ة من أهم مـدن األردن فـي العصـور الوسـطى، وهـي هي واحد

ة على بحیرة طبریة، وبها قلعة حصینة وبها قنـاة مـن فذات موقع متمیز. وهي مشر  -الكبیرة 

متســع  المــاء العــذب وبســاتینها العــامرة متصــلة بــالقرى . وتنبســط علــى ثالثــة جبــال، فــي وادٍ 

وقــد اتخــذها الصــلیبیون مركــزًا لترویــع المســلمین  ،ت الــوفیرةغنــي بــالثروات الزراعیــة والخیــرا

فقـد أصـدر أوامـره بـإخراج أهلهـا إلـى  ـه٦٦٤في سنة  ٢اآلمنین، وعندما افتتحها الملك الظافر

الـذین رتـب  ،سكنًا للمقاتلین من المجاهدین سكانها وجعلها بالقرب منها وأخلى المدینة من تلٍّ 

لهــم ســبل العــیش فیهــا . وأحضــر لهــم كمیــات مــن الســالح  لهــم مــن األمــوال الغــالل مــا یكفــل

إذا مـا فكـر األعـداء فـي مهاجمتهـا. وقـد جعـل أراضـها ملكـًا لهـم  ،تعیـنهم علـى حمایـة المدینـة

  .٣یتوارثه األبناء عن اآلباء

َفدي-كان األمیر عبد اهللا   واحدًا من الذین منحوا إقطاعًا في صفد ، فاعتزل  -جد الصَّ

 -٤یـكبأألعمال المدنیـة؛ وفـي ظـل رفاهیـة العـیش وسـعته والرخـاء ، فقـد نشـأ السیاسة وتفرغ ل

                                                
، وذك�ر أب�و ١٤٢، وتق�ویم البل�دان،  ٣/٤١٢المطل�ة عل�ى حم�ص، انظ�ر معج�م البل�دان  ،مدینة في جبال عاملة ١

الفداء أنھا بفتح الصاد المھملة والفاء، ثم مثناء من فوق "ّصفت" ولكن المشھور على ألسنة الناس (ص�فد) بال�دال 
ھا للص�لیبیین ف�ي س�نة ، وكان الملك الصالح إسماعیل قد تنازل عن ٣٢-١٣المھملة مكان التاء، انظر مملكة صفد 

 ١٤/٢١٦دائرة المعارف  رم . انظ١٢٤٠
ھ�ـ  ، أص�لھ م�ن ٦٧٦-٦٢٥بیبرس بن عبد هللا . رك�ن ال�دین العالئ�ي البن�د ق�داري ، المل�ك الظ�افر  –أبو الفتح  ٢

أسر القبجاق أعتقھ المالك الصالح نجم الدین أیوب ، وظل یترقى إلى أن أص�بح أثاب�ك العس�كر ؛ ف�ي زم�ن المل�ك 
ظفر قطز ،وقد كان واحداً من األمراء ال�ذین حقق�وا النص�ر العظ�یم عل�ى المغ�ول ف�ي موقع�ة ع�ین ج�الوت ف�ي الم

ھـ ، كما شارك في قتل قطز وأصبح فیما بعد سلطان مصر والشام ول�ھ دور ب�ارز ف�ي جھ�اد الص�لیبین ٦٥٨سنة 
 .٢/٧٩، واألعالم  ١٠/٣٢٩انظر الوافي بالوفیات  –
، وت�اریخ الش�عوب اإلس�المیة لبروكلم�ان ٥٧ر وی�ة ف�ي الدول�ة التركی�ة ، لبیب�رس المنص�راجع : التحف�ة الملوك ٣

 .١٦٧، والممالیك للباز العریني ص ٢٧١، وأطلس التاریخ اإلسالمي ٣٦٩
 –أییبك : لفظ تركي مركتب من كلمتین : أي ومعن�اه القم�ر ، وب�ك  بمعن�ى األمی�ر ، فمعن�ى  االس�م أمی�ر قم�ر  ٤

 الحاشیة. ١/٦افي انظر : المنھل الص



٢٤

 

فدي  وأبناؤه من بعده وهم یملكون المال الكثیر والجاه الكبیـر . ویخـدمهم الممالیـك  –والد الصَّ

  . ١واألتباع

إلقامـة الصــلوات وتحفــیظ القــرآن بنـى الملــك الظــاهر فــي ربـض المدینــة المســجد الجــامع 

 دروس العلــم ، وبعــد أن أصــبحت هــذه المدینــة واحــدة مــن البنیــات اإلداریــة ، الكــریم، وتلقــي

هـا العلمـاء وقصـدها أصـحاب الِحـَرف اتسـعت عمارتهـا وأمَّ وأصبح لها حاكم ودیوان لإلنشـاء؛ 

  مركزًا هامًَّا من مراكز العلم والثقافة.وأصبحت والبضائع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
-١٧٨(٢٤ال�وافي بالوفی�ات  –ك مستشاراً لقبجق المنصوري ، نائب الش�ام وص�دیقاً مالزم�اً ل�ھ بكان األمیر أی ١

ر الج�و كن�دار المنص�وري، نائ�ب نقاس�ربی�ھ ، ل�دى قأل الت�ي ) وكان لعمھ ش�رف ال�دین المكان�ة الس�امیة مث�ل١٨٥
 .٢٤/١٥انظر الوافي بالوفیات  –الشام 
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  المطلب األول

َفد   يترجمة صالح الدین الصَّ

  اسُمھ ولقُبھ ونسُبھ وكنیُتھ

ــ عــز الــدین بــن عبــد اهللا بــن ر صــالح الــدین خلیــل ثاظم النــاهــو الشــیخ اإلمــام األدیــب النَّ

ـــَفِدي، نســـبة إلـــى َصـــَفد ، ولـــد ســـنة   وكنیتـــه أبـــو .١م ١٢٩٢هــــ / ٦٩٦األلبكـــي الشـــافعي الصَّ

ــَفِدي علــى  م الصــفاء ، وكعــادة الممالیــك فــي تنشــئة أبنــائه العلــوم الشــرعیة فهــم فقــد نشــأ الصَّ

میلـــه إلـــى األدب واشـــتغاله  والتعلـــق بالعربیـــة ، وخـــالفهم فـــي التوجـــه نحـــو العســـكریة ، ولعـــلَّ 

ة الیف ، وولوعــه بالرســم والــنظم وٕاجــادة الخــط العربـي یرجــع لنشــأته المنعمــة والمدللــة وحیــأبالتـ

هـا والتعبیـر عـن الترف التي كان یعیشها ، وفـي هـذا الجـو وجـدت مواهبـه مجـاًال فسـیحًا لتفتح

َحِفَظ القرآن الكریم في صغره، ثم طلب العلم قرأ على علمـاء عصـره إلـى أن بـرع فیـه،  ذاتها.

ومال إلى الرسم فظهـرت فیـه مهاراتـه ، ثـم ُحبِّـَب إلیـه األدُب فولـع بـه  ٢ثرظم والنَّ في النَّ  ادَ وسَ 

اســتوفى عشــرین  ، وذكــر عــن نفســه أن بــاه لــم یمكنــه مــن االشــتغال حتــى٣وشــارك فــي الفنــون

َ◌رســل  ــعر الحســن ، ثــم أكثــر مــن نظــم الشِّــعر والنثــر والتَّ ســنة ، فطلــب بنفســه ، وقــال الشِّ

  .٤والتوقیع 

                                                
البدای�ة والنھای�ة ، مرج�ع  .٢/٣٦٤، لخیر الدین الزركلي ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، بدون تاریخ  ماألعال  ١

. الب��در الط��الع بمحاس��ن م��ن بع��د الق��رن الس��ابع، لش��یخ اإلس��الم محم��د ب��ن عل��ي الش��وكاني، دار ٤/٣٠٣س��ابق، 
رر الكامن��ة ف��ي أعی��ان المائ��ة . ال��د٣/١٧٤. ت��أریخ األدب العرب��ي، ج��ورج زی��دان، ١/٢٤٣المعرف��ة ، بی��روت، 

الثامنة ، البن حجر العسقالني، تحقیق: محمد سید جاد الحق،دار الكتب المصریة الحدیثة، مص�ر ، ب�دون ت�أریخ 
. ال��وافي بالوفی��ات، ١٠دار الكت��ب المص��ریة، ب��دون ت��اریخ ، ص  ٦١/٧٠. درة األس��الف، مخط��وط رق��م ٢/٧

. المنھ�ل الص�افي ، الب�ن التق�رى ب�ردي ، مخط�وط ب�دار ٤٢٣ م ، ص١٩١١للصفدي، مطبعة الجمالیة الق�اھرة، 
ھـ��ـ،  ١٤٣٤. الرس��الة القاھری��ة ، محم��ود رزق س��لیم،  ١/٢٩٠، ب��دون ت��اریخ، ١١/١٩المخطوط�ات، الق��اھرة ، 

م.الس�لوك لمعرف�ة دول المل�وك للمقری�زي ، تحقی�ق: س�عید عب�د الفت�اح عاش�ور ، الھیئ�ة العام�ة للكت��اب، ١٦/١٣١
. شذرات الذھب اإلمام شھاب الدین أبي الفالح عبد الح�ي أحم�د ب�ن محم�د ب�ن العم�اد، ٢/١٨٤، ١٩٧٠القاھرة ، 

. ٦/٢٠٠م ، ١٩٩٨-ھ��ـ١٤١٩، ١تحقی��ق : مص��طفى عب��د الق��ادر عط��ا، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان ، ط
م، ص ١٩٧٣-١٩٦٩وفیات األعیان وأنب�اء الزم�ان، الن خلك�ان، تحقی�ق: إحس�ان عب�اس، دار ص�ادر، بی�روت، 

. النقد األدب�ي ف�ي الق�رن الث�امن ٣٠م، ص ١٩٤٥. كشف الظنون لحاجي خلیفة، وكالة المعارف، استانبول ، ٧٣
. ٧٤م، ص ١٩٧٤الھج��ري ب��ین الص��فدي ومعاص��ریھ، محم��د عل��ي س��لطان، منش��ورات دار الحكم��ة، دمش��ق، 

  .١١/١٩النجوم الزاھرة ، مرجع سابق 
  .٣/١٢٨سابق  -المنھل الصافي    ٢
 .٢/٨٧سابق  –لدرر الكامنة ا  ٣

  .٢٤٣سابق  –البدر الطالع  ٤ 
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ــَفِدي ابــن عصـــره  فهــو أدیـــب موســوعي ذو ثقافـــة  –نقصــد عصـــر الموســوعات  –والصَّ

إذا موسوعیة ، فهذا ما امتازت به دراسـته وتحصـیله والعلمـي ومـا تمیـز بـه إنتاجـه األدبـي ، فـ

ـَفدي وغیره –صاحب لسان العرب  –وابن منظور  ١ذكرنا ابن الجوزي م فإننـا نعـدُّ معهـم الصَّ

  أیضًا.

بارعا،وقویــت فیــه موهبــة  فقــد كــان مولعــًا بالرســم منــذ نعومــة أظــافره ممــا جعلــه خطاطــاً 

ــ ثــر، وجمــل أدبــه فــي كتبــه، وقــد انتهــت إلــى عصــره صــفوة الدراســات عر والنَّ التصــویر فــي الشِّ

بیــة والموســیقیة والفنیــة، ویكــاد یكــون التــألیف مــن المــواد اإلنســانیة والفكریــة، فــي العصــر األد

على  ، أو تعلیقاً ا لمجتمعٍ غق، أو تفریلما تفرّ  لما فات أو جمعاً  الذي نشأ فیه الصفدي، تردیداً 

  كتاب.

ب فـي ذلـك جكنوع من أنواع الفنون وبرع فیها، ولكن ال ع ٢فقد أتقن الصفدي الموسیقى

ومیـولهم الكبیـرة نحـو شـتى أنــواع  ،فهـو ابـن األمیـر، وال یغیـب علینـا طبیعـة أبنــاء هـذه الطبقـة

  الترفیه، ولكن رغم كل ذلك فقد برع الصفدي في علم النحو واللغة واألدب واإلنشاء.

  أخالقھ وصفاتھ

یجمـع الــذین ترجمــوا لـه علــى اإلشــادة بمــا تحلـى بــه مــن أخـالق حمیــدة، وصــفات طیبــة، 

، وقـد ٣ه محبوبا بین الناس. وقد أشاد أساتذته بتوقد ذهنه، وحدة ذكائه، وشدة نشاطهمما جعل

جـه كان خیر مثال لتواضع أهل العلـم والعلمـاء، حیـث كـان یسـأل أهـل العلـم عـن كـل مـا یحتا

، فیـذكر ابـن ٥، وكان إلى جانـب ذلـك فصـیحا بلیغـا٤في كتبه من فقه وحدیث، وأصول، ونحو

، حســـن األخـــالق ، مـــاهراً ، صـــادقاً ، عالمـــاً هبي: "أنـــه كـــان إمامـــاً تغـــري بـــردي نقـــال عـــن الـــذ

  ".٦والمحاضرة

                                                
ھ�ـ م�ؤرخ ، مح�دِّث ، انظ�ر : التكمل�ة لوفی�ات النقل�ة ٥٩٧-٥٠٨أبو الفرج ، عبد الرحمن بن علي بن محم�د ،   ١
  .٥/١٥٧، ومعجم المؤلفین ٣/٣١٦، واألعالم ١/٣٧٥، وغایة النھایة ٢/٢٣٨، المختصر المحتاج إلیھ ١/٣٩٤
حقی�ق ال�دكتور: عب�د المجی�د دی�اب، واألس�تاذ: تعل�م الموس�یقى، لص�الح ال�دین الص�فدي، دراس�ة، وب رسالة في ٢

  ٥٥-٥٤ھـ ، ص ١٤١١م ، ١٩٩١غطاس عبد الملك خشبة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ینایر 
  ٢٢-٧/٢٠الوافي بالوفیات،  ٣
 ١٠/٥طبقات الشافعیة الكبرى،  ٤
 ٤/٩٣الوافي بالوفیات،  ٥
 ٢/٨٧الكامنة، الدر  ٦
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إلى كل الناس، حسـن المعاشـرة ، میـل  أن اإلمام الصفدي كان محبباً  ١ویذكر ابن حجر

المـــودة. وینقـــل عـــن شـــیخه الحســـین: أن الصـــفدي كـــان إلیـــه المنتهـــى مـــن مكـــارم األخـــالق، 

ء األخیار. وقد كان عطر السمعة، طیب الذكر في كل ومحاسن الشیم، وٕانه من بقایا الرؤسا

  ما تواله من مناصب وذلك رغم ما یصیب أمثاله من التهم.

وكـان بینـه وبـین علمــاء عصـره مكاتبـات ومراسـالت، فــي كافـة المسـائل العلمیـة واألدبیــة 

لمــن بــادلهم فیهــا روح الــود والمحبــة واالحتــرام والتقــدیر. ومــن دالئــل حبــه للنــاس: عفــة لســانه 

تـرجم لهـم، وابتعــاده عمـا یســيء إلـیهم، لــذا لـم یتعــرض لـم یتعــرض لغضـبهم، ولــم یثـر حفــائظ 

  وقائع الملوك. الملوك واألمراء، وذلك لعدم اعتنائه كثیرا بتاریخ السیاسة أو تدوین

ـا عــن وصـف هیئتــه ومظهــره فقـد قیــل: "  هیئتـه، ومظهــره، فــي لفـإذا لــم نجــد لـه وصــفا أمَّ

  یدینا، فإننا نفترض فیه باعتباره كاتباً التراجم التي بین أ

من أبرز كتاب الدواوین، وكونه متصفا بالصفات الالزمة لمن یتولى الكتابـة فـي دیـوان  

اإلنشـــاء ومتحلیـــا بـــأخالقهم، وهـــي أن یكـــون صـــبیح الوجـــه، فصـــیح األلفـــاظ، طلیـــق اللســـان، 

ى الهــزل، مهیــب المجلـــس للجــد علــ اً ، مــؤثر وحلیمــاً  ه، وقـــوراً ا فــي حیِّــقــأصــیال فــي قومــه، رفی

  .٢"....إلى غیر ذلك

  

  

، الذي كان یقرأ (منهـاج البیضـاوي علـى ٣وكان له أخوة وأخوات، ذكر منهم أخاه إبراهیم

  . ١حل)، و(ألفیة ابن مالك على ابن المر ٤القونوي)

                                                
ھ�ـ) تحقی�ق: محم�د محم�د أم�ین، الھیئ�ة المص�ریة ٧٧٩في أیام المنصور وبنیھ، الب�ن حبی�ب ( ت  نبیھتذكرة ال ١

 ٣/٢٦٨م، ١٩٨٦العامة للكتاب، القاھرة، 
، وبھذه الصفات وصفھ ابن القاضي في درة الحجال، وزاد قول�ھ" وك�ان یواس�ي طلب�ة ١/١٠٤صبح األعشى،  ٢

 ١٠/٢٥٨ر درة الحجال العلم كثیرا" انظ
 ٥/٣٣٠الوافي بالوفیات، مرجع سابق،  ٣
. والقونوي: ھو أنو الحسن علي بن محمود ب�ن حمی�د الحنف�ي الص�وفي ٣/٥٤٣أعیان العصر، أعوان النصر،  ٤

، وأعی�ان ٢٢/١٨٨ھـ ) المدرس بالقلیجیة، والمترجم بدیوان اإلنش�اء، ول�ھ ترجم�ة ف�ي ال�وافي بالوفی�ات٧٤٩(ت 
 ٢/١٢٦، والدر الكامن ٣/٥٤٢العصر 
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  ، ومن بناته واحدة.٣الذي أجازه أبوه ٢محمد ومنهموكان له أوالد، 

  تدینھ:

شـــعر المجــون، وحكایاتـــه لــه ولغیـــره، ولـــه الكثیــر مـــن الشـــعر یكثــر فـــي كتــب الصـــفدي 

والمقامات، في التغزل بالغلمان، وقد تثیر هذه األشـیاء سـؤاأل عـن سـلوكه األخالقـي، والتزامـه 

الدیني، وخاصة ألنه أمیر من أمراء الممالیك ذوي الثراء والنفـوذ، وقـد بـین السـبكي مـا عـرف 

ولكـن مـن المؤكـد أن الصـفدي كـان راف عن الـدین. أخالقي وانح لعنهم من انحالعنهم من 

علــى  -مــا ســمعنا عنــه شــائبةكًا، وأكثــرهم تحلیــَا بالفضــائل؛ ف، وأقــومهم ســلو النــاس فرجــاً  أعــفَّ 

فــي  -كــر عنـه خطــأ وقـع فیــه، ومـا مجونــهذُ وال  -نافسـیه، الــذین یسـیئون إلیــهكثـرة حســاده، وم

خاصـة علمـاء الحـدیث، والقضـاة فـال ب، و مجاراة ألدباء عصره، والمشـاهیر مـنهمال إ -الحقیقة

م مــن شــعر لهــم فــي المجــون وهــي مــن الظــواهر التــي تفشــت فــي ذلــك العصــر. راجمهتخلــو تــ

أن الصــفدي كــان صــحیح العقیــدة، كثیــر العبــادة، حافظــا للقــرآن الكــریم،  ومــن المؤكــد أیضــاً 

بــن للحــدیث الشــریف، وفــوق كــل ذلــك فقــد لــبس خرقــة التصــوف مــن الشــیخ موســى  تراویــا

أحمد، مجد الدین االقصرائي شیخ الشیوخ بسر یا قوس، وساق سلسلة الشیوخ المریدین بسند 

متصـــل، إلـــى اإلمـــام علـــي بـــن أبـــي طالب(رضـــي اهللا عنـــه) عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه 

، ویبــدو أن التصــوف عنــده عقیــدة وســلوك، ولــیس شــعوذة واتكالیــة، أو مظهــرا خادعــا ٤وســلم

  مضلال. 

  لة على تدینه أمور، منها: ومن أصدق األد

                                                                                                                                               
ھ�ـ ) ٧٤٤. وابن المراحل: ھو عبد اللطیف ب�ن عب�د العزی�ز، ش�ھاب ال�دین الح�ران(ت  ٣/١٦٥أعیان العصر  ١

كرة ذ، وت�٣/١٦٤، وأعی�ان العص�ر ١٩/١١٩نحوي، وخطاط، یتبحر في الكتب، لھ ترجمة ف�ي ال�وافي بالوفی�ات 
  ٦/١٤٠وشذرات الذھب ، ٢/٦٥٩، والسلوك ٢/٤٦، والدرر الكامنة ٢/٤٩النبیھ 

، یق��ول ٣/٦٨٣أب��و عب��د هللا ، محم��د ب��ن خلی��ل ب��ن ایب��ك، ب��در ال��دین، ترجم��ة ب��ن قاض��ي، ش��بھھ ف��ي تاریخ��ھ  ٢
ھـ ، وسمیتھ محم�د، وكنیت�ھ، ٧٤٣اسع وعشرین من صفر سنة تالصفدي : (رزقني هللا ولدا ذكرا، في لیلة األحد 
  ٢/١٧٤أبا بكر ولقبتھ تاج الدین) انظر ألحان السواجع 

  .١/١٠١الوافي بالوفیات، ٣
، المطبع���ة األزھری���ة، الق���اھرة، س���نة ١ھ���ـ) ط٧٦٤م ف���ي ش���رح المی���ة العج���م، للص���فدي (ت جالغی���ث المس��� ٤

  ١/١٧٣ھـ، ١٣٠٥



٢٩

 

األول: حبــــه للزهــــاد والفقــــراء والمنقطعــــین للعبــــادة، فكــــان یبــــرهم ویحســــن إلــــیهم، ویتفقــــد 

   .١أحوالهم،ویدافع عنهم

الثــاني: شــعره الكثیــر فــي مــدح الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم وأصــحابه وآل بیتــه، إلــى 

  جانب شعره في الزهد والتضرع.

                                                
  ١/٩٤من ذلك قصیدتھ التي عارض بھا البردة ، انظر الوافي بالوفیات،  ١



٣٠

 

  المطلب الثاني

  أتھ ورحالتھ العلمیةنشمیالده ، 

میـر ه األل الراحـة ورغـد العـیش، فـي كنـف والـدفدي حیاة مترفة ملیئة بكل سـبعاش الصَّ 

دة أتاحـــت لـــه أن ینهـــل مـــن فـــیض العلـــوم المختلفـــة، مـــن فقـــه عـــز الـــدین، وهـــذه الحیـــاة الرغـــ

  وحدیث، وأدب، وفلسفة، وغیرها. 

أخـذ ینهـل مـنهم العلـم، ولكنـه فقد أحضر له والده أساتذة من مختلف المعارف والعلوم، و 

رة میسرة عند علماء بلده، ولما لم من المعارف التي لم تكن سهلة متوفكان یتطلع إلى المزید 

یته عند علماء بلده، وكان فیه جماعة مشهورون في الحدیث والروایة واألدب لم تشبع غیجد ب

أ علــى علمائهــا ، ومصــر یقــر ١نهمــه" وكانــت لــه همــة عالیــة فــي التحصــیل، رحــل إلــى دمشــق

، وصــفي ٣والزمــه، وعــن ابــن نباتــة الشــاعر ٢األجــالء. فأخــذ األدب عــن شــهاب الــدین محمــود

  الدین الحلي، وهو أحد علماء الموسیقى.

، وأخــذ عنــه ٤كمــا لــزم أبــا الفــتح ابــن ســید النــاس ،حیــان الغرنــاطي أبــيوأخــذ النحــو عــن 

علــى مــذهب اإلمــام الشــافعي،  ٥المغــازي والســیر، وأخــذ الفقــه علــى القاضــي بــدر بــن جماعــة

   .٧عن أبي عبد اهللا الذهبي التأریخكما أخذ  ٦دیث عن الحافظ المزيحوأخذ ال

نجــد أن هــذه الـــرحالت فــي طلـــب العلــم قــد مكنـــت الصــفدي مـــن أن یــتقن علـــوم األدب 

دروب العلـم  معرفـة العامـة فـي كـلِّ وال ،، وغلـب علیـه تـاریخ الرجـالالتـأریخوالحدیث، والفقـه، و 

  ا من العلوم.وغیره

                                                
  ٢/٨٧الدرر الكامنة، مرجع سابق،  ١
ھ�ـ) ش�اعر، أدی�ب، ٧٢٥-٦٤٤ن بن فھ�د، ش�ھاب ال�دین الحلب�ي، الدمش�قي الحنبل�ي (أبو الثناء، محمد بن سلیما ٢

 صاحب دیوان اإلنشاء بدمشق والقاھرة، توفي بدمشق. 
 ٧٥٠أبو بكر، محمد بن محمد بن محمد بن الحسن، الفارقي، توفي سنة  ٣
 أبو الفتوح محمد بن محمد بن أحمد فتح الدین الیعمري . ٤
ھـ ) قاضي القض�اة ٧٣٣-٦٣٩ن إبراھیم بن سعد هللا بدر الدین، الكناني، الحموي، الشافعيأبو عبد هللا محمد ب ٥

  القضاة فقیھ، ومحدث، أصولي، مفسر، خطیب.
ھ���ـ)، م���ن ٧٤٢الح���افظ الم���زي أب���و الحج���اج یوس���ف ب���ن عب���د ال���رحمن ب���ن یوس���ف، ت���وفي بدمش���ق س���نة ( ٦

 مصنفاتھ(تھذیب الكمال في أسماء الرجال)
ھ�ـ) ح�افظ وم�ؤرخ، مح�دث، م�ن ٧٤٨-٦٧٣ب�ن قایماز،ش�مس ال�دین، التركم�اني (محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان  ٧

 المكثرین في التألیف، أشھر كتبھ: تاریخ اإلسالم.



٣١

 

  ثالثالمطلب ال

  شیوُخھُ 

ــفدي العلــم والمعــارف علــى یــد كثیــٍر مــن علمــاء المشــهورین، وطلــب العلــم مــن  تلقـى الصَّ

أنحاء متعددة، ورحل إلى دمشق، وقرأ على ید أعالمها وعلمائها، كما درس من قبل على یـد 

  .١ذاذعلماء بلده، وسمع من علماء القاهرة األعالم. و من أشهر شیوخه األف

الحافظ إسماعیل بن عمر بـن كثیـر، المفسِّـر والمـؤرِّخ المشـهور، الـذي تـوفي بدمشـق  -١

  هـ .٧٧٤سنة 

 هـ.٧٥٦تقي الدین علي بن عبد الكافي بن الّسبكي المصري الشافعي، توفي سنة  -٢

 هـ .٧٣٦شمس الدین علي بن محمد بن ممدود بن عیسى البندینجي، توفي سنة  -٣

هـــ، ٧٣٣بـن ســعد الكنـاني، قاضــي القضـاة، تــوفي سـنة  بـدر الـدین محمــد بـن إبــراهیم -٤

َفدي من كتابه "نكت الهیمان في وصف العمیان "  وقد ترجم له الصَّ

الحــافظ اإلمــام محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــّذهبي، مــؤرخ اإلســالم، شــیخ المحــّدثین،  -٥

 هـ .٧٤٢وٕامام الجرح والتعدیل في عصره، توفي سنة 

أحمــد المعــروف بــابن ســیِّد النــاس، تــوفي رحمــة اهللا اإلمــام فــتح الــدین بــن محمــد بــن  -٦

 هـ .٧٣٤علیه سنة 

الشـــاعر المشـــهور، محمــــد بـــن محمـــد بــــن الحســـن المعـــروف بــــابن نباتـــه، الفــــارض  -٧

 هـ .٧٦٨المصري، توفي سنة 

اإلمام النحوي اللغوي، أبوحیَّان محمد بن یوسف بن علي الغرناطي األندلسـي، تـوفي  -٨

 هـ .٧٤٥سنة 

 هـ .٧٢٥محمود بن فهد الحلبي، توفي سنة العالم العالمة  -٩

                                                
لیف ص�الح ال�دین الص�فدي، حقق�ھ ط�ارق الطنط�اوي، دار الطالئ�ع للنش�ر ت�أنك�ت الھمی�ان ف�ي نك�ت العمی�ان،  ١

  .٦٣ھـ ، ص ١٤١٤-م ١٩٩٤ھرة، شارع عبد الحكیم الرفاعي، مدینة نصر القا ٥٩والتوزیع، 



٣٢

 

الحـافظ الحجــة جمــال الــدین أبــو الحجــاج یوســف بــن عبــد الــرحمن المــزِّي، صــاحب "  -١٠

 هـ .٧٤٢تهذیب الكمال"، و " تحفة األشراف" ، توفي سنة 

العــالم فــتح الــدین یــونس بــن إبــراهیم بــن عبــد  القــوي الدباســي الكنــاني، تــوفي ســنة   -١١

 هـ .٧٢٩

، أبــــو طــــاهر محمــــد بــــن یعقــــوب، مجــــد الــــدین الشــــیرازي، صــــاحب الفیـــروز أبــــادي  -١٢

 ) هـ .٨١٧-٧٢٩القاموس المحیط (

 ابن الكیكلدي، أبو سعید خلیل بن عبد اهللا الطائي الدمشقي.  -١٣

الّدبوســي، أبـــو النـــون ، وأبـــو علـــي، یـــونس بــن إبـــراهیم بـــن عبـــد القـــوي، فـــتح الـــدین   -١٤

 هـ .)٧٢٩-٦٣٥الكناني ، العسقالني ، عالم ومحدِّث ( 

األصبهاني، أبو الوفاء محمود بـن عبـد الـرحمن بـن أحمـد ، شـمس الـدین الهمزانـي،   -١٥

 )هـ. ٧٤٩ -٦٧٤(  ١مفسِّر  متكلم فقیه صوفي أصولي منطقي عروضي نحوي

بوة، أبو عبد اهللا، محمد بن أبي طالب، شمس الدین األنصاري، أدیـب نـاظم  -١٦ شیخ الرَّ

 ) هـ . ٧٢٧-٦٥٤وناثر ( 

  لماء عصره.وغیرهم كثر من ع

  

  

  

  

  

                                                
  ٥/٤٠٠أعیان العصر  ١



٣٣

 

  

  رابعالمطلب ال

  تالمیذه

عندما ذاع صـیت الصـفدي، وسـارت كتبـه وأشـعاره، ومؤلفاتـه بـین النـاس، التفـت الكثیـر 

من طالب العلم لهذا العالمة الذي بزغ نجمه وعال، وأخذوا ینهلـون مـن ذلـك المعـین الـذي ال 

االت، مــن شــعر ینضــب والیجــف، وتتلمــذ علــى یدیــه علــى یدیــه الكثیــرون فــي مختلــف المجــ

  وأدب وتاریخ، وغیره من  ضروب العلم، ومن أشهر تالمیذ الصفدي:

المح��دث: أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن أب��ي الف��تح، ن��ور ال��دین، الدمش��قي، نزی��ل  -١
  ١ھـ)٨٠٤حلب(ت 

-٦٩٠الموصلى: الحسین بن علي بن أبي بكر بن محمد، بن بھاء الدین، الحنبل�ي( -٢
  .٢ھـ)٧٥٩

جنی����د، س�����عید ب����ن عب�����د هللا، الحنبل����ي، الھالل�����ي، نج����م ال�����دین الرھل����ي: أب�����و ال -٣
 ٣ ھـ)٧٤٩ -٧١٢الحریري،(

الیمني، عبد الباقي بن عبد المجید بن عبد هللا، الشیخ تاج الدین المخزومي المكي،  -٤
 ٤ ھـ )٧٤٤-٦٨٠(

-٧٣٦ابن رجب، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زین الین، السالمي ( -٥
 ٥ ھـ)٧٩٥

بد الرحمن بن محمدبن علي، تاج الدین، ابن مفتي الشام(ت المصري، أبو محمد، ع -٦
 ٦ ھـ)٧٤٩

 ٧ھـ)٧٤٨السبكي: أبو نصر، عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدین (ت  -٧

 ھـ)٧٥٣ابن القیسراني: علي بن یحیى بن اسماعیل، عالء الدین (ت  -٨

                                                
  ٢/٢١٠انظر أبناء العمدة، ( القاھرة)،  ١
 ٢/٢٧٧، أعیان العصر، ١٥/٢٣٣الوافي بالوفیات،  ٢
  ٢/٤٠٨، وأعیان العصر،  ١٥/٢٣٣السابق،  ٣
  ١٨/٢٣المرجع السابق،  ٤
  ٣/٢٩٥األعالم ،  ٥
  ١٨/٢٦١،  ھـ/  ١الوافي بالوفیات،  ٦
  .٢٢/٣٦٥بالوفیات ، مرجع سابق الوافي  ٧



٣٤

 

-٧٠٠الزرن��دي: أب��و الحس��ن، عل��ي ب��ن یوس��ف ب��ن الحس��ن، ن��ور ال��دین، الم��دني(  -٩
 ١ھـ)٧٧٢

 ٢ھـ)٨٠٧الشطرنجي: عیسى بن حجاج بن عیسى بن شداد، السعدي، (ت  -١٠

  ٣ھـ)٧٥٩خطیب صفد: أبو عبد هللا، محمد بن الحسن بن محمد كمال الدین ( ت  -١١

  ٤ھـ)٧٥٥ابن سالم: أبو عبد � ، محمد بن الحسبن بن علي كمال الدین الشافي ( -١٢

من بن علي، شمس الدین الحنف�ي، ابن الصائغ: أبو عبد هللا ، محمد بن عبد الرح -١٣
 ٥ھـ)٧٧٦-٧٠٨الترمذي (

 ٦ھـ)٧٤٩-٦٧٥الدمیاطي: أبو عبد هللا، محمد بن علي بن حرمي، عماد الدین ( -١٤

 ٧األنفي: محمد بن علي بن الحسن، أمین الدین. -١٥

 ٨ھـ)٧٨٩-٧٤ابن عشائر: أبو المعالي، محمد بن علي بن عشائر، ناصر الدین( -١٦

  ٩مد، الحنفي.الحنفي: محمد بن محمد بن أح -١٧

 ١٠ھـ)٧٩٥-٧٣٨ابن اآلدمي: محمد بن محمد بن أحمد، أمین الدین ( -١٨

  ١١ھـ)٧٤٩البعلبكي: محمد بن محمد بن مینا، شمس الدین، الشافعي( ت  -١٩

  

  

  

  

  

                                                
  ١/٣/١٩٣، السلوك  ٢٢/٣٦٥المرجع السابق،  ١
  ٢/٣١٠أبناء العمدة، القاھرة،  ٢
  ٣/٤٢٤، والدرر الكمنة  ٢/٣٦٦الوافي بالوفیات،  ٣
  ١/٩٨المرجع السابق،  ٤
 ٦/١٩٢، واألعالم،  ٣/٢٤٤المرجع السابق،  ٥
  ٤/٦٦٠، وأعیان العصر،  ٤/٢٢٨الوافي ،  ٦
  ٤/٢٢٦جع السابق، المر ٧
  ٦/٢٨٦، األعالم،  ٥/٢٤٣المنھل الصافي ،  ٨
  ١/٩٨الوافي،  ٩

  ٣/١٨٣أبناء العمدة ، مكة،  ١٠
 ٤/٢٤٠، الدرر الكامنة،  ١/٢٧١الوافي،  ١١
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  خامسالمطلب ال

  ثقافتھ

عالیـة  فیـه. ذو همـةٍ  بـاألدب، راغبـاً  إلیه ولوعـاً  للعلم، وساعیاً  فدي طلعة، محباً كان الصَّ 

، ودرس الحــدیث والتفســـیر، ٢، فقــد حفــظ القــرآن الكــریم، وقــرأ الفقــه واألصــول١یلحصــتفــي ال

ریخ، ودواوین الشعراء، فعكف علیهـا حفظـا تاوتعلم اللغة والنحو. واختار أكثر كتب األدب وال

قد أتقن علومـا  . وأدیبنااوشواردهونسخا وترتیبا، وأخذ ینتقي منها ما یشاء، ویصطفي نوادرها 

فقـد جـرى فـي مزاجـه  والبالغة اللغة، والطب، والحساب، والجغرافیة، ومـع ذلـك كثیرة، كالنحو

ر، فقـد كانـت أكثـر مؤلفاتـه فیهمـا. ممـا عم موهبتـه فـي نظـم الشـئ، وما یالاریخحب األدب والت

  یدل على الثقافة الواسعة، والمتنوعة التي كان یتمتع بها الصفدي.

ـــه كـــذلك الوســـائل المادیـــة جانـــب الموهبـــة الفطریـــة، والرغبـــة فـــي العلـــم، ب فقـــد تـــوفرت ل

 ة، اتخــذها مرجعــاً ر عــل لدیــه مكتبــة كبیــجممــا  ٣والوظیفیــة التــي یســرت الحصــول علــى الكتــب

للمطالعة، والبحث، ومـع ذلـك لـم یبخـل علـى زمالئـه الـذین فـتح لهـم مكتبتـه لینهلـوا مـن معـین 

في القاهرة لشراء ما یعجبه أسواق الكتب  أصبح یرتاد دوماً ء الكتب، فوزاد شغفه القتنا ٤كتبها

كمـا سـاعدته ظـروف أخـرى مثـل الفتـرات التـي تعقـب الكـوارث مثـل نـزول مـرض  ٥مـن الكتـب

  .٦حیث یحصد الموت األرواح، وتباع األحمال من الكتب بالثمن الزهید ،الطاعون

بحـب اقتنائهـا، فقـد ظـل یسـترخص كـل غـال فـي  فقد كـان الصـفدي عاشـقا للكتـب مولعـاً 

آالف  ، وقــد یصــل ذلــك إلــى ثــالث٧راء مخطــوطكــان یعــرض مبــالغ ضــخمة لشــســبیلها، فقــد 

                                                
 ١٠/٥طبقات الشافعیة الكبرى، مرجع سابق،  ١
وعب�د الوھ�اب أب��و  )، تحقی�ق: كام�ل بك�ريھ��ـ٦٩٨مفت�اح الس�عادة، ومص�باح الس�یادة، لط�اش كب�رى زادة (ت  ٢

 .١/٢٥٨م، ١٩٦٨النور، دار الكتب الحدیثة، القاھرة، 
فھارس المحفوطات بدار الكتب المصریة عدد كبیر من المخطوطات من ممتلكاه تراجع، وانظ�ر المغ�رب ف�ي  ٣

  ٥٩، والنجوم الزاھرة في حلى حضرة القاھرة ١/٢١حلى المغرب 
 ١/٣٢٥الوافي بالوفیات، مرجع سابق،  ٤
  ٨/١٦١رجع السابق، الم ٥
  ٢/٧٨السلوك، مرجع سابق،  ٦
  ٣/٣٥٢الوافي، مرجع سابق،  ٧
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ي نشـیر إلـى القلیـل منهـا ، وقد أثبتـت الدراسـات حولـه أنـه لدیـه نفـائس المخطوطـات التـ١درهم

  فیما یلي:

 ٢كتاب الكامل، البن األثیر، في اثني عشر مجلدا. 

 ســخة جیــدة كتــاب الســموم، ودفــع مضــارها، ألبــي موســى، جــابر بــن حیــان الصــوف، ن

ــــدین هــــ٦٣٩جیــــدة، كتبــــت ســــنة  ـ ، وفــــي أولهــــا خطــــوط ممالیكهــــا، ومــــنهم صــــالح ال

 . ٣الصفدي

 ٤اب الحاوي الكبیر في الطبتك . 

  ًفبن مشر ابخط  ویمتلك كتبا.  

  وامتلــك دیــوان بــن الخیــاط، وعلیــه خــط ابــن القیســراني، وقــد قــرئ علیــه، ودیــوان ابــن

  .٥القیسراني بخطه من أوله إلى آخره

 ٦یه واإلفصاح عما وقع في حواشي الصحاحوالتنب. 

  ً٧بخط ابن الثواء الكاتب وامتلك كتابا. 

 ٨وامتلك كتاب ( نفائس الذخیرة البن بسام) تألیف بن ظافر األزدي، بخطه. 

 ٩وامتلك دیوان الوادعي بخطه . 

  وغیرها كثیر.  .١٠دیسعوامتلك مؤلفات ابن  

                                                
 ٤/١١٦المرجع السابق،  ١
  ١٠/٣٦٠، و ٢/١٧الوافي بالوفیات،  ٢
 ٣/٣٦١مجلة المعھد العلمي بدمشق م  ٣
  ٩/٤٢الوافي بالوفیات ،  ٤
  .١٠/٢٢٩المرجع  السابق  ٥
 ٥/١١٣المرجع السابق،  ٦
  ١٧/٨٢المرجع السابق،  ٧
 ٢١/١٥٩السابق،  ٠المرجع ٨
  ٢٢/٢٠١المرجع السابق،  ٩

  . ٢٢/٢٥٣المرجع السابق،  ١٠



٣٧

 

أو رواها، أو أخـذها مناولـة أو إجـازة، وفي سیرة الصفدي نجد دلیال بالكتب التي درسها 

  فمن ذلك: 

  أخذ عن الذھبي جمیع مؤلفاتھ، وقرأ علیھ كثیرا من تص�انیفھ، وھ�ي ع�دد كبی�ر تبل�غ
 .١المئات

 ٢وسمع من ابن نباتھ غالب ما أنشأه من النظم والنثر. 

 ٣ومن ابن سید الناس سمع منھ، وقرأ علیھ أكثر مؤلفاتھ. 

التــي قرأهــا الصــفدي، نجــده قــد أعــد لنفســه ثقافــة متنوعــة، وبــالرجوع إلــى تحلیــل الكتــب 

وشاملة، حیث إنه قرأ من كتب الحدیث ( السنن، واختصار كتاب القدر) للبیهقـي، واختصـار 

المســتدرك، للحــاكم. وجمیــع الحــدیث المســلل بروایــة فــتح الــدین القمنــي، والشــمائل المحمدیــة، 

فــي فنــون المغــازي، والشــمائل والســیر، رمــذي، وصــحیحي البخــاري ومســلم، وعیــون األثــر تلل

  والنفح الشذي في شرح جامع الترمذي؛ البن سید الناس.

حـر المحـیط) ومـن كتـب با كتب التفسیر فقد قرأ منها: ( التفسیر الكبیر، زاد المعاد، الأمَّ 

صــة فــي النحــو، البــن مالــك، التســهیل وشــرح النحــو فقــد قــرأ شــیخنا الجلیــل الصــفدي: ( الخال

رســــالة : (وممــــا قــــرأه مــــن كتــــب الطــــب والعلــــوم التطبیقیــــة ) بــــن الصــــائغراب، الملحــــة اإلعــــ

االســـترالب البـــن جماعـــة، والطـــب الكبیـــر للـــرازي، وغنیـــة اللبیـــب عنـــد غیبـــة الطبیـــب البـــن 

  األكفاني، وكشف الدین في أمراض العین البن األكفاني ) وغیرها.

ـا كتـب التـاریخ واألدب ودووایـن العـاّد، وفـي أجـزاء  مـا ال یحصـیهالشـعر فقـد قـرأ منهـا  أمَّ

التذكرة المتبقیة تلخـیص لعـدد مـن الكتـب المطولـة، ورسـائل قصـیرة تـدل علـى سـعة اطالعـه، 

  وكثرة قراءاته، وتنوع ینابیع معرفته.

َفدي ثقافة األدیـب بقولـه وعلـى الجملـة، فالكاتـب یحتـاج إلـى كـل شـيٍء، : "١ویلخص الصَّ

  ."ف الوجود على ما هو علیه، وهیهاتقلت: أنه الذي یعر ولوال أنه یلزمه تحقیق كلِّ فنٍّ ل

                                                
 . ٢/١٦٤المرجع السابق  ١
 . ١/٣٢٠المرجع السابق   ٢
  .١/٢٩٢المرجع السابق  ٣
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  المطلب السادس

  شعره

لــى الشــعر فنظمــه، وتغنــى بــه، فهــو مرهــف الحــس، متوقــد الــذكاء، وقــد إمــال الصــفدي 

وثقافـة واسـعة مكنتـه مـن أن یبـدع فـي  قویـاً  جمع إلى جانب حدة الذهن وحرارة العاطفة خیـاالً 

  ر وكتابة تاریخ وغیره. كل المجاالت األدبیة، من شعر ونث

ألنــه یبــدع بحســب مقتضــى  ؛یتمتــع الصــفدي بأســلوب منطقــي مــن حیــث ترتیــب األفكــار

  الحال، فیقوي من مواقف الشدة ویلین في المواقف العاطفیة. 

، كما ال تخلو ألفاظه من الخشونة والغرابة، ولكنـه أما تراكیبه، فال تخلو من تعقید أحیاناً 

مــه ظتیــار اللفــظ. فهــو قــوي الشــاعریة، صــادق الفــن. أمــا عــن نمــع ذلــك فقــد كــان یحســن اخ

الشــعري فقــد نظــم فـــي كــل ألــوان الشـــعر تقریبــا، الغــزل ، الوصـــف، الزهــد والمــدح، والفخـــر، 

  والهجاء....وغیر ذلك. 

یــه هــذا ففـي مجــال الغــزل ، فقـد تغــزل الصــفدي ، وأكثــر مـن شــعر الغــزل، وقـد غلــب عل

. ومــن یتــردد علــى إال وتــراه متغــزال هــو ال یــنظم شــعراً ، فع علیــهاللــون مــن الشــعر وكأنــه انطبــ

  شعاره.أهذا اللون بین زل لیس إال وذلك نسبة لكثرة غأشعاره یكاد یجزم على أنه شاعر ال

د وجــوصــف الطبیعــة والبلــدان ، ووصـف كــل مــا ف، فــي شـعره  الوصــفاسـتخدم أســلوب 

  هوى في نفسه، وصاغ إعجابه به شعرا. 

نـده ذاتیـا، فقـد مـدح الـنفس بمـا یناسـبها مـن طهـارة وعفـاف وحسـب أما الفخر فقد كان ع

وقد كان لحیاة الدعة والترف التـي نشـأ فیهـا مـع أبیـه األمیـر، ونسب، وما یجرى مجرى ذلك. 

  وتقلده منصبأ رفیعا في الدولة أثر واضح في أن یكتب الشعر فخرا واعتزازا بنفسه أحیانا.

م یضـــمنها فـــي قصـــائده علـــى عـــادة الشـــعراء ونظـــم الكثیـــر مـــن شـــعر الحكمـــة، ولكنـــه لـــ

  مة. كاألقدمین وغیرهم، وٕانما نظمها أبیاتا وقصائد خاصة بالح

                                                                                                                                               
ھ��ـ) تحقی��ق محم��د عل��ي س��لطاني، منش��ورات المجم��ع ٧٦٤نص��رة الث��ائر عل��ى الم��ل الس��ائر، للص��فدي، ( ت  ١

 .٦٥، ص م١٩٧٢ق، سنة العلمي العربي، دمش
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أما الرثاء والهجاء، ورغم أنهما من المعاني العامة التي كانت شائعة فـي الشـعر العربـي 

القـــدیم والحـــدیث، لكنهمـــا لـــم یشـــغال حیـــزا كبیـــرا فـــي أشـــعاره. والمالحـــظ أن الهجـــاء قلیـــل فـــي 

ألن نفســه كبیــرة، وتســبح فــي عــالم المعــاني  ؛عــه ال یمیــل إلیــهألن الصــفدي مــن طب ؛أشــعاره

لمــا اتهــم بــه،  لكرامتــه، وتصــحیحاً  والســمو، وقــد جــاء هجــاؤه احتقــارا للــدناءات واللــؤم، وانتقامــاً 

  من یحاولون التطاول علیه.  لىوافتخارا ع ،صغارا لمن یقصدونه بالسوءتاس

مــن الملــوك واألمــراء فــي  لصــفدي لــم یكــن بعیــداً ؛ ألن اقلــیال أمــا شــعر المــدح فقــد كــان

عصــره، إذا كــان والــده مــن األمــراء ، ممــا لــم یتــرك لــه مجــاال للتملــق وبــذل مــاء الوجــه، فــي 

  في العطاء.  المدح طمعاً 

عــن شــعر الرثــاء، ویقــول  شــیئاً وٕاذا نظرنــا إلــى الصــفدي فــي شــعره فإننــا ال نكــاد نلمــح 

ن الرثــاء والمــدح فــرق، إال أنــه یخلــط بالرثــاء شــيء یــدل علــى أن صــاحب العمــدة: "ولــیس بــی

  .١ن) أو ( عدمنا به كیت وكیت) وما یشاكل هذا لیعلم إنه میت"االمقصود به میت مثل ( ك

وقد كان الصفدي مقال في شعر المجح والرثاء، وذلك یرجع إلى أن المعنى بـین المجـح 

لـذلك لـم یمیـل الصـفدي إلـى هـذا اللـون مــن حیـث یتعلـق ذلـك بـذكر المحاسـن،  ،والرثـاء واحـد

  لیست بالقلیلة في شعر الرثاء.  تالشعر لعدم حاجته لذلك. ومع ذلك وردت له أبیا

فقـد تمیـز الصـفدي بقریحـة شـاعریة قویـة فـي نظـم الشـعرن وقـد بینـا ذلـك فیمـا سـبق،  إذاً 

  فهو شاعر بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. 

  أعماله

أن حفــظ القــرآن الكــریم ودرس اللغــة واألدب، وبــرع فــي الخــط، إنــه  أول عمــل تــواله بعــد

ن اإلنشــاء بصــفد، ویمتــاز هــذا الــدیوان باختیــار رئیســه مــن حملــة فــي دیــوا ٢تــولى كتابــة الــدرج

                                                
الس�عادة ،  ةالعمدة في محاسن الشعر، أبي الحسن بن رشیق، تحقیق: محمد بن محي الدین عبد الحمید ، مطبع� ١

  .٢/١٤٧م، ١٩٦٣ھـ ، ١٣٨٣، ٣مصر، ط 
الدرج: الورق المستطیل، المركب من عدة أوصال متالص�قة ، یكت�ب فیھ�ا ، ویل�ف، وك�ان یطل�ق عل�ى كاتبی�ھ  ٢

م�ن م�وظفي دی�وان  ةنی�ا، ویعد كتاب الدرج في الدرجة الثتإلنشاء وألنھم یتبون ما ینشأ من المكاتباأیضا كتاب ا
كت�اب ال�درج ،  ااإلنشاء، وھم الذین یكتبون ما یوقع بھ كاتب السر، أو إشارة النائب أو الوزیر ونحو ذلك، وس�مو

،  ١/٣٨األعش�ى للقلقش�ندي، س�ابق، لكت�ابتھم ھ�ذه المكتوب�ات ونحوھ�ا ف�ي درج  ال�ورق، وانظ�ر ذل�ك ف�ي ص�بح 
  ٥/٤٦٤و



٤٠

 

األقالم، وكان مـن بـین أعمـال الـدیوان النظـر فـي المظـالم، وكـل مـن یتـولى دیـوان اإلنشـاء ال 

وكان منهم مـن یعـرف اللغـات األجنبیـة للضـرورات لتعریـب  ،ةعمال الكتابأب اً بد أن یكون ملمَّ 

  .  ١الكلمات األعجمیة

وهــو فــي –للــدرج فـي أســمى ممــا كـان  ثـم نقــل الصــفدي إلـى القــاهرة، للعمــل بنفسـه كاتبــاً 

ویقـول ، وكتابـة اإلنشـاء بهـا أیضـا. ٢ت المال بدمشـقدرجة وأرفع مكانة، وولي كتابة بی-صفد

اضــي القضــاة بالشــام: "فقــد ســاعدته آخــر عمــره، فــولي كتابــة صــدیقه تــاج الــدین الســبكي، ق

  "٣الدست بدمشق

ـــدیوان اإلنشـــاء أیضـــا، ویســـمو  كاتـــب  اوكاتـــب الدســـت فـــي الطبقـــة األولـــى مـــن كتـــاب ال

الدست، إضافة إلى دست السلطان، وهي مرتبة جلوسه للكتابة بین یدیه ثـم ولـي كتابـة السـر 

  . ٤بحلب

: "ثـم سـاعدته فحضـر ٦" من بلدان الشام" ویقول السـبكيبالرحبة ٥ثم ناظر دیوان اإلنشاء

وكان الیلي نظـر بیـت المـال إال مـن هـو ...إلى دمشق على وكالة بیت المال، وكتابة الدست

" فقد كان لمركزه الجلیل مكانة خاصة بین موظفي العصر، وتحت ٧من ذوي العدالت المبررة

  یده الصیارفة والكتبة والشهود. 

  

  

  

                                                
  .٥٥، ص ١دولة سالطین الممالیك، للدكتور: عبد المنعم ماجد، ج  ١
  ١/٥٤سابق،  مرجعیراد كتابة تحصیل المال وصرفھ من أموال الخراج، صبح األعشى، ٢
 ١/١٣المرجع السابق،  ٣
یس�ار الس�لطان، ب�دار الع�دل، لخ�الص كاتب السر یع�رف ب ك�اتم الس�ر؛ ألن�ھ یك�تم س�ر المل�ك، ویجل�س عل�ى  ٤

  .٤،٢٩،١٣،١٠٤، ،١/١المظالم، وال یكتب إال من عرف صالحھ لذلك ، صبح األعشى 
  ٥/٤٦٥وھو الذي ینظر في مرتبات أرباب األقالم من الموظفین ، صبح األعشى،  ٥
م��ن قض��اة ) ٧٧١-٧٢٧الس��بكي، أب��و نص��ر، عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي ب��ن عب��د الك��افي، ت��اج ال��دین الس��بكي (  ٦

الش��افعیة، م��ؤرخ وأدی��ب، أص��ولي، فقی��ھ، ك��ان مول��ده بمص��ر، ووفات��ھ بدمش��ق، انظ��ر ألح��ان الس��واجع، س��ابق، 
، المنھ��ل الص���افي، ١٤/٣١٨، البدای��ة والنھای��ة ٣/١٩١، ت��ذكرة النبی���ھ، ١٩/٣١٥، وال��وافي بالوفی��ات، ١/٥٠٥
  ٤/١٨٤، األعالم، ١/٤٣٣، الدلیل الشافي، ٧/٣٨٥
 ٦/٣١صبح األعشى،  ٧
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  عابالمطلب السَّ 

  وفاته وثناء العلماء علیه

ــاةً  ــةً  عــاش اإلمــام الصــفدي حی أفــاد النــاس فیهــا مــن علمــه وأدبــه وحســن أخالقــه،  ،حافل

في عمله حتـى بلـغ الرابعـة والسـتین مـن عمـره، وأصـیب  روطاب به المقام في القاهرة، واستم

هر بثقل السمع في آخر حیاته، ثـم أصـیب بالطـاعون، فمـات بدمشـق فـي لیلـة العاشـر مـن شـ

   ٢صبیحة األحد بالجامع ودفن في الصوفیة ١علیه ليَ م ) وص١٣٦٢ -ـ ه٧٦٤شوال سنة( 

وبعد وفاته تحدث عنه الكثیـر مـن العلمـاء وأهـل العلـم فـي مختلـف المجـاالت، فقـد ذكـره 

، عالمـاً  في معجمه وأثنى علیه، وكتب عنه من نظمه ونثره، وقال عنـه: " كـان إمامـاً  ٣الذهبي

في صناعة اإلنشاء، وقدوة في األدب وحسن األخالق والمحاضرة، كتب  رأساً ، ، ماهراً صادقاً 

ث وسمع علیه أبو المعالي ابن عشـائر بحلـب ولـه نظـم رائـق ف التصانیف الكثیرة، وحدَّ وصنَّ 

  "٤ونثر فائق

معت منه"وقال عنه ابن تغري بـردي صـاحب المنهـل وسع مني م: "سوقال الذهبي أیضاً 

 عر مجیـد علـى أن جیـده یزیـد علـى ردیئـه، ولـوال أنـه كـان ضـنیناً هــ): " شـا٨٧٤الصافي (ت 

 علـــى اصـــاً بشـــعره، لكـــان ینـــدر لـــه الـــرديء، ویكثـــر منـــه الجیـــد، فقـــد كـــان غوَّ  بنفســـه، راضـــیاً 

تقدمه مـن مجیـدي بفنون األدب، لكن رأیت بعض من  ة، عارفاً یللنكت البدیع المعاني، مبتكراً 

ــ فیأخـــذ ذلــك المعنـــى أو النكتـــة، فینظمهــا فـــي بیتـــین  عر فـــي معنــى مـــن المعـــاني اللطیفــة،الشِّ

فـي ذلـك المعنـى وهـو یقـول : وقلـت أنـا... إلـى أن  ویجید فیها بحسب الحال، ثـم یـنظم أیضـاً 

لكـــان مـــن  ؛فلـــو تـــرك ذلـــك وتحـــدى معترضـــیه ،ویمجـــه الســـمع ،وتســـأمه الـــنفس ،یملــه النظـــر

  . ٥الشعراء المجیدین، كما یظهر ذلك في قوة شعره وحسن اختراعه

                                                
جنان الجناس في علم البدیع، الش�یخ ص�الح ال�دین خلی�ل ب�ن أیب�ك الص�فدي، تحقی�ق: س�میر حس�ین حلب�ي، دار  ١

  م)١٩٨٧-١٤٠٧(ھـ١الكتب العلمیة، لبنان، ط 
  ٣٤نكت الھیمان، مرجع سابق، ص  ٢
 ٣/١٢٨المنھل الصافي ،  ٣
 ٣/١٤٠المرجع السابق،  ٤
 ٤٠-١/٣٣البدر الطالع، مرجع سابق،  ٥
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  انيانيالثَّ الثَّ   لُ لُ صْ صْ الفَ الفَ 

  ةةي األدبیَّ ي األدبیَّ دِ دِ فَ فَ الصَّ الصَّ   ودُ ودُ ھُ ھُ جُ جُ 
  

  المبحث األول: أضواء على مؤلفات الصفدي األدبیة.

  المبحث الثاني: الصفدي والبالغة.

  المبحث الثالث: الصفدي والشروح األدبیة.

  المبحث الرابع: الصفدي اللغوي.

  المبحث الخامس: أدب التراجم.
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  المبحث األول

  على مؤلفات الصفدي األدبیةأضواء 

  المطلب ألول

  أغراضھا وموضوعھا

ألـوان العلـوم  دت مؤلفات الصفدي وتنوعت في مختلف المجاالت، فقد كتب فـي كـلِّ تعدَّ 

  عر، واللغة، والتراجم، والتاریخ. والمعارف، في األدب، والنقد، والشِّ 

الفــن  كم علــى دقــائق ذلــلَّــم، تكث وتكلَّــطرقــه، وٕاذا حــدَّ  مجــالٍ  وقــد أجــاد وأحســن فــي كــلِّ 

 َ◌◌َ   ما أفنى عمره في هذا الفن. وغوامضه، ونكته، حتى یقول القائل: إنَّ

وهــي الرســائل المتبادلـة بینــه وبــین معاصــریه،  ،ونثــراً  تـب فــي الرســائل اإلخوانیــة شـعراً كو 

فـي طــرف  واأللقـاب التـي تكتــب ،ع مـن الكتابـة الرســمیةكتـب فـي الرســائل الدیوانیـة، وهـو نــو و 

  . ١ائل وغیرهاالرس

َ◌َ◌◌َ بحق، كتب الكثیر من مؤلفاتـه فـي الشِّـ أدیباً  فدي شاعراً كان الصَّ   ثـر، ولعـلّ عر والنَّ

سـاس حي تمكنه من تذوق موسیقى الكلمات، واإلتال ،ل ما یحتاجه الشاعر الموهبة الفطریةأوّ 

ن المرهــــف بإیقــــاع اللغــــة، والتمییــــز الــــواعي بــــین األلفــــاظ فــــي عــــذوبتها، وحســــن تعبیرهــــا عــــ

  الموهبة بالعلم، والحفظ، والروایة، والنقد.  كعلیه أن ینمي تل المشاعر، ثمّ 

عریة في وقت مبكر، یـدل علـى ذلـك أمـور فدي شاعر موهوب، ظهرت موهبته الشّ والصّ 

  منها:

 ة إلــى عرشــه"إذ عــاد الناصــر إلــى ثــشــعره المــروي فــي مناســبة عــودة الملــك الناصــر الثال

، وقــد بلــغ الخامســة والعشــرین مــن عمــره، ٧٠٩مــن ســنةعرشــه للمــرة الثالثــة، فــي شــوال 

                                                
اس��ادان ،إش��راف بفی��ق جماع��ة م��ن العلم��اء، جمعی��ة المستش��رقین االلمانی��ة، قبالوفی��ات، للص��فدي، تحال��وافي  ١

 .١/٢٣٨م ،  ١٩٩٧ھد األلماني لألبحاث الشرقیة، بیروت، عالم



٤٤

 

علـى مباشـرة شـؤون الحكـم بنفســه، وقـد فـرح النـاس بعودتـه، وعبـر الصــفدي  وأصـبح قـادراً 

  : ١لك العودة بقولهتعن 

  الخبیرِ  الملكِ  اصرِ النَّ  ى      قدومُ وافَ  حینَ  رَ صْ َتثَّنى ِعْطف مِ 

  أش نكیرِ هو ذو جَ سى وَ مْ أَوَ             الجَشْنكیر بال لقاءٍ  لَّ فذَ ◌َ 

  من النصیرِ  ل ما یراعُ فأوّ          صاً شخْ  األقدار تقصدْ  إذا لمْ ◌ِ 

 تالغصن الرطیب" في مراثي نجم الدین، ویضم قصائد شـعریة، ومقطعـا ت"ساحاوكتابه 

  هـ.٧٢٣ه في سنة تعر والنثر له، جمعها في رثاء أستاذه، بعید وفامن الشِّ 

  ض علیــه قصــائده ویطلــب إلیــه تنقیحهــا، فیعیــد ســبكها، یعــر  ٢)٧٢٧كــان شــیخ الربــوة(ت

  ویفید منها كثیرا.

  هـ) فـي إصـالح مـا تعثـر علیـه مـن الزلـل، والـوهم، فیمـا ٧٣٤أذن له ابن سید الناس (ت

 .٣صدر عنه من النثر والنظم

  ًم، وهــو فــي شــرخ ظفــي فــن الــن الشــعرن مــاهراً  ةفــي صــناع ومعنـى ذلــك أنــه أصــبح بارعــا

د موهبتــه الشــاعریة بالصــقل والتهــذیب، فأخــذ یوســع مداركــه با، وتعّهــالشــباب ومیعــة الصــ

بــاإلطالع الواســع، والدراســة الجــادة، والــذهن المتوقــد، كمــا كــان " مــن ولعــه بالرســم ألول 

ل ر وجّمـثـفیـه موهبـة التصـویر فـي الشـعر والن ىوّ قـ، و مبـدعاُ  ما أخرج منه خطاطاً  أته؛نش

 . ٤أدبه

 د كـان یـروي دیـواني أبـي تمـام والمتنبـي باإلجـازة، وقـرأ دواویـن فق ،وكان له الروایة الكثیرة

ــــال،ر الشــــعراء الشــــاب الظ  یــــف، والجــــزار، وابــــن الــــوردي، والقاضــــي الفاضــــل، وابــــن دانی

                                                
، ٦/١٨، وش���ذرات ال���ذھب، ٣/٤٦٧، والمنھ���ل الص���افي الب���ن تغ���ري ب���ردي، ١٠/٣٤٨ال���وافي بالوفی���ات،  ١

 ٢/٧٩واألعالم، 
 من ھ�ـ) أدی�ب ون�اظم،٧٢٧-٦٥٤أبو عبد هللا ، محم�د ب�ن أب�ي طال�ب، ش�مس ال�دین األنص�اري، (شیخ الربوة:  ٢

، الش�عور ب�العور ص ٤/٤٧٥ف في كل علم سواء عرفھ أو ل�م یعرف�ھ، انظ�ر أعی�ان العص�ر ، نأذكیاء العالم، ص
٢٠٩  . 

  .٣/١٦٤الوافي بالوفیات،  ٣
  ٥/٢١٢أعیان العصر،  ٤



٤٥

 

والعـزازي، وابـن تمـیم، وأبـي حیـان وغیـرهم، وانتقـى  عي، والسراج الوارقاوالتلمساني، والود

مة أبي تمام یقول: إنـه انتقـى مـن دیـوان . وفي ترج١من تلك الدواوین مختارات استحسنها

بیت في كتاب سماه(نفائس الحماسة)، كما انتقى من الشعر الذي جـاء  )١١٢٣الحماسة(

: ( مســالك األبصــار)، ویقــول الصــفدي: إنــه امتلــك مــن دواویــن فــي الموســوعة الضــخمة

ســعید  ابــن ت، وامتلــك مؤلفــا٣، والــوداعي٢الشــعر، دواویــن: ابــن الخیــاط، وابــن القیســراني

 .٤، وأكثرها تضم اختیارات شعریةاكله

 شـــعرهبایــة نوالموجــود بــین أیــدینا الیــوم مــن كتبــه یــدل علــى اإلطــالع الواســع، ومــدى ع

. ٥"ملـیحالحسـن الصـریح فـي مئـة وبشعر غیره فقـد وصـل إلینـا مـن كتبـه التـي تضـم شـعره :،"

 فوض الباسـم والعـر الـر "، و٦"دیـوان الصـفدي"، و" حـل لغـز منظـوم"، "لغاز عن النیـلأحل "و

 ،١١"موشــــح"، و١٠"القصـــیدة الطائیـــة"، و٩"میـــةالالقصـــیدة ال"، و٨"القصـــیدة التائیـــة"، و٧"الناســـم

  وغیرهامن القصائد. 

المــذاكرة فــي  ة، وخلــو ١٣، وتوشــیح التوشــیح١٢لــه ولغیــره التــذكرة والكتــب التــي تضــم أشــعاراً 

، ولـذة السـمع ١٦ یلـزم، وكشف السر المبهم في لزوم مـا ال١٥، وصرف العین١٤خلوة المحاضرة

                                                
 راجع مؤلفات الصفدي.  ١
 ٥/١١٣في بالوفیات، الوا ٢
    ٢٢/٢٠١المرجع السابق، ٣
 ٢٢/٢٥٣المرجع السابق،  ٤
ھ��ـ) دار الفك��ر ، ١٢٤٨، وھدی��ة الع��ارفین للبغ��دادي، ( ت ١/٦٦٧، وكش��ف الظن��ون، ٥/٤٢المنھ��ل الص��افي، ٥

   ١/٣٥١ة عن طبعة استانبول رم نسخة مصو١٩٩٠بیروت، سنة 
 ١٤/٢٢٤یة ، ودائرة المعارف اإلسالم١١/١٩النجوم الزاھرة  ٦
 ٢/٣١٦، واألعالم، ٥/٢٤٣، والمنھل الصافي، ٢/٨٧"والدرر الكامنة، ٥١٤الدر المنتخب" الترجمة ٧
انظر تاریخ األدب العربي، لبروكلمان ، أشرف على ترجمتھ، محمود فھمي حجازي، الھیئة المص�ریة العام�ة  ٨

 م.١٩٩٣للكتاب، القاھرة سنة 
 المرجع السابق. ٩ 

 المرجع السابق.  ١٠
  .  ٢/٣١٥، واألعالم ١/٣٨٨، وكشف الظنون، ٧-١/٢راجع بدائع الزھور،  ١١
 .  ٥/٢٤٢، والمنھل الصافي، ٢/٨٧، والدرر الكامنة ١٥١٤تخب ، الترجمة نالدر الم ١٢
   ٥/٢٤٣، والمنھل الصافي، ١٥١٤الدر المنتخب الترجمة ١٣
    ٦/١٢٠، وتاریخ األدب العربي لبروكلمان، ف ١٠/٨طبقات الشافعیة الكبرى، ١٤
 ٢/٣١٦األعالم ،  ١٥
  ٥/٢٤٣المنھل الصافي ،  ١٦



٤٦

 

، والهـــول المعجـــب فـــي العــــول ٢واالســــتخدام ، وفــــض الختـــام عـــن التوریـــة١مـــن صـــفة الـــدمع

  .٣الموجب

وفــي الوقــت نفســه ال یكــاد كتــاب مــن كتبــه یخلــو مــن قصــائد لــه، ومقطعــات، یــذكرها إذا 

  م. جبالمتر  اً جاورت ما یناسبها، أولها تعلق

فیها، وآواؤه في اللغة مبثوثة فـي  ، وألف كتباً ةف عن الصفدي اهتمامه بالعلوم اللغویرِ عُ 

تبـــه منهـــا كبهـــا بعــض  وخـــصَّ  بیل االســـتطراد، أو فــي شـــرح النصــوصأثــر مؤلفاتـــه علــى ســـ

هم فیما وقع للجـوهري ، ونفوذ السَّ ٥، وغوامض الصحاح٤تصحیح التصحیف وتحریر التحریف

  . ٦من الوهم

هـــوده فـــي اســـتكمال جلـــى فیهـــا جوكانـــت للصـــفدي مكانـــة لغویـــة كبیـــرة بـــین اللغـــویین، تت

وٕاضافة مواد جدیدة للمتون، ونقد المتون، أو بیان ما فیها من خطأ فـي األسـلوب،  النصوص

أو النسـبة، أو الروایــة، أو الترتیـب، أو التصــریف. لـیس مــن المبالغـة فــي شـيء بــأن لصــفدي 

هرة، وأغـزرهم ثـرهم شـكهو أبرز النقـاد العـرب، فـي القـرن الثـامن الهجـري، وأعظمهـم مكانـة وأ

مــن الثقافـة، ولكــن شــهرته كمــؤرخ غطــت  مــن األصـالة، وأوفــرهم نصــیباً  ، وأوفــاهم حظــاً اً جـإنتا

  على شهرته كناقد، وشاعر وأدیب.

جـرى أكثـرهم فـي  بالغـا فـي النقـد العربـي، والنقـاد مـن بعـده وهـم الـذین ترك الصـفدي أثـراً 

یظهـرون مخالفتـه، ویطلقـون -نفسـهوهم في الوقـت -فلكه، متعمممین بعمامته، یرددون قوله، 

  ألسنتهم فیه قاصدین النَّیل منه واالنتقاص من قدره، كالعز الموصلي، وابن حجة وغیرهم. 

                                                
  .  ٥/٢٤٢، والمنھل الصافي  ،  ٢/٨٨الدرر الكامنة ،  ١
 ٦/١٢١تاریخ األدب العربي ، لبروكلمان، ق  ٢
   ١٤/١١٤المنھل الصافي ، ٣
  ٤/١١٤المنھل الصافي  ٤
  ٢/٣١٦ ، واألعالم ، ٥/٢٢٣، والمنھل الصافي ،  ١٥١٤الدر المنتخب ، الترجمة  ٥
 .١/٣٥٢، ھدیة العارفین ٢/١٠٧٣، كشف الظنون  ٥/٢٤٣المنھل الصافي ،  ٦



٤٧

 

ـــدون١ولـــه الكثیـــر مـــن كتـــب اختـــراع الخـــراع ـــن زی ، ٢، وتمـــام المتـــون فـــي شـــرح رســـالة ب

فـــات مـــن التعری ، وغیرهـــا، وفـــي هـــذه الكتـــب ذكـــر الصـــفدي كثیـــراً ٣والمـــذاكرة، وغیـــث األدب

  والقواعد النظریة، والتطبیقات النقدیة.

ــة فــي النقــد هــي: أعیــان العصــر والتــذكرة، توشــیح  أمــا كتبــه التــي تحتــوي علــى أراء قلیل

  .  تان، والوافي بالوفیا، ونكت الهمیالتوشیح، والشعور بالعور

نجـده تعامـل معهــم تعامـل أدیـب فنـان، فهـو ذو عـین فاحصــة،  ،أمـا مـع التـراجم والتـاریخ

رة نافـــذة، لـــذلك یرســـم لنـــا صـــورة معبـــرة حیـــة، ناطقـــة، عـــن حیـــاة األفـــراد االجتماعیـــة، وبصـــی

ـــنظمهم المعیشـــیة فـــي المأكـــل والمشـــرب والملـــبس،  وأنماطهـــا الســـلوكیة، مـــع وصـــف دقیـــق ل

وعالئقهـم األسـریة مـع قـادتهم، ومـا یمـأل قلـوبهم مـن عواطـف الحنـین والمحبـة، ونـوازع الشـعر 

وشـاهد عیـان لـبعض األحـداث التــي سـردها، وفـي الوقـت نفســه  ،قــةوالفتنـة. فقـد كـان مؤرخـًا ث

أتاحت له مناصبه الرسمیة، ومكانته االجتماعیة اإلطالع على كثیـر مـن األسـرار التـي قـد ال 

  یطلع علیها اآلخرون.

النصر تراجم لمشاهیر الرجال والنساء والمعاصرین  ٤عیان العصر وأعوانأومن تراجمه 

، والـوافي ٦، ونكت الهیمـان فـي وصـف العمیـان٥هجري، والشعور بالعورله في القرن الثامن ال

  .  ٧بالوفیات

أنه دائما یتـرك صـفحات خالیـة، أو  ؛ومن المعروف في جمیع كتب الصفدي الي بخطه

ه یصادف فیمـا بعـد مـا أجزاء من الصفحات، یبین فصول المقدمة، أو في نهایة األبواب، لعلّ 

  انه، فإن لم یجد بقي المكان خالیا. له تعلق بالموضوع فیثبته في مك

                                                
 ١/٣١، كشف الظنون  ٥/٢٢٤المنھل الصافي ،  ١
  ٢/٣١٦، األعالم   ١/٣٥١، وھدیة العارفین ،  ١/٨٤١كشف الظنون  ٢
،  ٢/٣/٨٧وك ، والس��ل ٢/٨٧، ال��درر الكامن��ة  ١٥١٤، ال��در المنتخ��ب لترجم��ة  ١٢/٤٣٣ال��وافي بالوفی��ات  ٣

 .١/٢/٧، وبدائع الزھور  ٥/٢٤٣والمنھل الصافي 
  ١/١٢٨، كشف الظنون ،  ١/٢٤٣، البدر الطالع ،  ١٠/٦طبقات الشافعیة الكبرى  ٤
 ٦/١١٦، وتاریخ األدب العربي لبروكلمان ق  ٥/٢٤٣، والمنھل الصفي ٥١٤الدر المنتخب  الترجمة  ٥
، وت��اریخ ألدب العرب��ي  ١/٣٥٢، ھدی��ة الع��ارفین  ٢/٦٧٨،  ، وغیض��اح المكن��ون ٥/٢٤٣المنھ��ل الص��افي  ٦

 ٢/٣١٥، واألعالم ١٤/٢١ ودائرة المعارف اإلسالمیة ٦/١١٦لبروكلمان ق 
،  ٥/٢٤٤، المنھ��ل الص��افي  ٢/٣/٨٧، الس��لوك  ٢٨٧، ال��درر الكامن��ة  ٥١٤انظ��ر ال��در المنتخ��ب ، الترجم��ة ٧

  .٢/٩٩٦، وكشف الظنون  ١/٢/٧وبدائع الزھور 



٤٨

 

  الطلب الثاني

  مصادرھا

فیمـا یقولـه، وفیمـا  ، ثفـةً ، ضـابطاً ، حافظـاً ، ثبتـاً ، مؤرخـاً ، شاعراً ، ناقداً كان الصفدي أدیباً 

  ه إلى یومنا هذا.دینقله، وقد عرف له قدره كل من جاء بع

الــذكاء، ذا ثقافــة  لمــة، كــان متقــدكوقــد تعــددت صــفاه تلــك ألنــه كــان موســوعة بمعنــى ال

واســعة، وٕالمــام بكــل مــا ورد فــي عصــره، بحكــم عملــه، كــل تلــك العوامــل ســاعدت علــى غــزارة 

  مؤلفاته، إذ أن مصادره كانت متنوعة ومتعددة. 

یم، والحـــدیث الشـــریف، كمـــا ذكرنـــا أن الصـــفدي كـــان ر وأول تلـــك المصـــادر القـــرآن الكـــ

للقـرآن الكـریم، والحـدیث الشـریف، كمـا كـان  حافظاً ، اً ، تقیّ اً عَ رِ صحیح العقیدة كثیر العبادة ، وَ 

  مضلال.  خادعاً  واتكالیة، أو مظهراً  التصوف عنده عقیدة وسلوكا، ولیس شعوذةً 

الفسـیر زاد المسـیر  يفـي الحـدیث الشـریف، وقـرأ فـي التقسـیر، وكانـت لـه مصـادره فـ قرأ

رآن الكـریم للقرطبـي، والبحـر للفخر الرازي، والجامع ألحكام القالبن الجوزي، والتفسیر الكبیر 

  المحیط ألبي حیان. 

، وسنن أبـي داود، ١وفي الحدیث الموطأ لإلمام مالك، وصحیح البخاري، وصحیح مسلم

البـــن األثیـــر، والمنهـــاج فـــي شـــرح صـــحیح مســـلم وســـنن النســـائي، وســـنن ابـــن ماجـــه، واألثـــر 

  للنووي، كما كانت له مصادر فقهیة متعددة. 

اللغویـــة واألدبیـــة " ومـــن ذلـــك كتـــاب (األغـــاني لألصـــفهاني)،  ادروثـــاني مصادره"المصـــ

  الحریریة، والقاموس المحیط للفیروز أبادي.  توكتاب الحیوان للجاحظ، والمقاما

العـــالء ، ودیـــوان الحماســـة ألبـــي  يبـــ، كـــدیوان المتنبـــي، وســـقط الزنـــد ألودواویــن الشـــعر

، وهـو ٣ة)ذكر اجة أحیانا من كتابه(التكما كان یأخذ الم.٢تمام، ودیوان ابن زیدون، وغیرهم كثر

                                                
  .١٤/١٧٤دایة والنھایة، الب ١
  ٦/٣٤٦،  ٣/٣٥٩الوافي بالوفیات،  ٢
، ت���ارخ األدب العرب���ي  ١/٣٥١، وھدی���ة الع���ارفین،  ١/٣٨٨، وكش���ف الظن���ون ،  ١/٢/٧ب���دائع الزھ���ور،  ٣

 ٢/٣١٥، األعالم ،  ٦/١١٧لبروكلمان ق 



٤٩

 

تــاب مطــول فــي األدب، والشــعر، والتــاریخ، فــي أكثــر مــن خمســین جــزءَا، فــي نحــو ثالثــین ك

  مجلدَا.

وتعتبـــر (بطاقـــات بحـــث) ویـــدون فیهـــا اختیاراتـــه الشـــعریة والنثریـــة والنقدیـــة، وفیهـــا فوائـــد 

وأحــاجي، وتــراجم أعــالم، تاریخیــة، واجتماعیــة، وطرائــف، ونكــت علمیــة فــي النحــو، وألغــاز، 

رهـــا. زات، ومراســـالت، وغیاوملخصــات كتـــب، ورســائل أدبیـــة وعلمیـــة صــغیرة، وتواقیـــع، وٕاجــ

، ولـم ١إلیه كلما اشتغل بتألیف كتاب، ویعیرها أصحابه وتالمیـذه جعلها الصفدي مرجعًا یرجع

  ه. تیكن یبخل بتذكرته علیهم فیعیرها من یطلبها ویستعین بها في مؤلفاته ودراسا

ن الــبعض مــن الرســائل الصــغیرة، والقصــائد، واالختیــارات مــن دواویــن الشــعراء، ویبــدو أ

  وبعض قصائده كانت كلها أجزاء من تذكرته، أو منقوال عنها. 

ومن مصادره أیضا كتب التراجم التي كانت لمعاصرین سواء معه أو مـن سـبقوه كتـراجم 

الـنص مـن كتـب التـراجم ثـم یـنص علـى  ، وغیره. وقد برع في فن التراجم، وكان یأخذ٢الذهبي

  . ٣ذلك، وینسب كل نص إلى صاحبه

  وأهم ما یمیزه في التراجم االنتقاء والتوثیق، واألمانة العلمیة. 

مـدة فـي ذلـك تكما أن من أهم مصادره الروایة الشفهیة، إذ كانت المصـادر المهمـة والمع

ء مـن اسـو  ،األعـالم فـي كـل بلـد العهد ، لذا مال الصفدي لهذا المصدر المهم، إذ كـان یسـأل

المغرب، أو مصر، أو دمشـق، أو بغـداد، أو غیرهـا، ممـن رآهـم وعـرفهم معرفـة موثقـة، ولهـم 

بـه صـلة، ویــدون ویسـجل مــا یسـمعه مــنهم بدقـة وٕاسـهاب، وقــد بـرع فــي ذلـك ممــا جعلـه یوثــق 

  للكثیر من األعالم الذین سمع عنهم. 

رفة المباشرة، وذلك مـن تـراجم المعاصـرین لـه، ومن مصادره أیضا التراجم المنقولة بالمع

  ة، فیسألهم عن مولدهم، وأحوالهم، وشیوخهم، وغیر ذلك. ر إذ كان یستقي معلوماته منهم مباش

                                                
عرب�ي لبروكلم�ان ق ، ت�اریخ األدب ال١/٣٥٢، وھدی�ة الع�ارفین ١/٣٨٨، كش�ف الظن�ون ١/٢/٧بدائع الزھور  ١
٦/١١٧.  
    ١٢/١٠٤راجع ترجمة أمین الدولة أبي الحسن بن غزال، في الوافي ، ٢
، األع��الم ،  ٤/٢٨٨، وأعی��ان العص��ر ،  ٢/٢٦٣، انظ��ر ال��وافي بالوفی��ات ،  ١٠/٧طبق��ا الش��افعیة الكب��رى ،  ٣
 ٨/٢٨٩، ومعجم المؤلفین ن  ٥/٣٢٦



٥٠

 

رسمیة اطلع علیها بحكم منصبه فـي دیـون اإلنشـاء، مـن  وأحیانا كانت مصادره مصادر

، والفرمانـــات، إلـــى جانـــب الوثـــائق شـــیر، والمراســـیماوثـــائق تاریخیـــة كـــالتواقیع، والتقالیـــد، والمن

  . ١االشخصیة كاإلجازات والرسائل وغیره

لــوع الصــفدي إن نظــرة علــى مؤلفــات الصــفدي وموضــوعاتها تــدلنا بوضــوح إلــى مــدى و 

إلـى إتقانـه الـراجم وفـن كتابتهـا، فقـد  ، إضـافةً ونقـداً  وشـرحاً  ونظمـاً  تابـةً باألدب، شعره ونثـره، ك

ث المنطــق والعلــوم اوهبتــه وذاكرتــه عــن التعمــق فــي أبحــحــین نــأى بم أحســن الصــفدي صــنعاً 

العقلیة، فطلبها یسیرا، واندفع مع میله األدبي یعل و ینهل  ، حتى غدا كل فجـر جدیـد یـدون 

  جدیدا یعبر عنه في مجلد.  في مالحظاته مؤلفاً 

لیف، والمشـــاركة فـــي مصـــادره تعـــددت وتنوعـــت واختلفـــت، ممـــا ســـهل لـــه مهمـــة التـــأ إذاً 

ن أفـادوا فیه، وصار من أعالمه العظمـاء الـذیبرع  الشعر والنقد، وأدب التراجم الذياألدب، و 

  ویفیدوا في ذلك المجال إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیها. 

                                                
 ٢٢/١٥٧انظر الوافي بالوفیات ،  ١



٥١

 

  المطلب الثالث

  ترتیب مؤالفاته 

للصــفدي عـــدد مــن المؤلفـــات منهــا مـــا هــو صـــحیح فــي نســـبته إلیــه ومنـــه مــا هـــو غیـــر 

ذه المؤلفات نسبت للصفدي ولغیره، ویتعذر توثیق نسبتها له، أو وه -في نسبتها إلیه كو كمش

نفیهـا عنـه وٕاثباتهــا لغیـره ، إمــا لتكـافؤ األدلــة ، وٕامـا ألنهـا مفقــودة وال یمكـن التأكــد مـن نســبتها 

    وهي :

   ١خلع العزار في صف العزار -١

 ٢،ب بهـــذا العنـــوان فـــي ترجمـــة النـــواجيمجمـــوع فـــي األدب ، وأشـــار بروكلمـــان إلـــى كتـــا

  بین أماكن وجوده.ذكر أنه ینسب أیضا إلى الصفدي، و و 

  :  ٣لوعة الشاكي ودمعة الباكي -٢

مـــع  تـــاب حكایــات عـــن رجــل یعشـــق غالمــاً كوهــو مقامـــة ، قــال بروكلمان:"یضـــم هــذا ال

  كثیرة" ویوجد الكتاب مخطوطا.  رٍ اأشع

  : ٤مسالك األبصار في ممالك األمصار -٣

ى كتـــاب فـــي الجغرافیـــة، للصـــفدي، بهـــذا جـــاء فـــي دائـــرة المعـــارف اإلســـالمیة إشـــارة إلـــ

ـــــدما ســـــالعنـــــوان، منـــــه ن ـــــونس، وعن حـــــث عنـــــه فـــــي فهـــــرس بخة فـــــي المكتبـــــة الصـــــادقیة، بت

  المخطوطات في تونس، لم یوجد كتاب یحتوي على هذا االسم. ال للصفدي وال لغیره.

  

                                                
  .٦/٢١٣، وتاریخ األدب العربي لبروكلمان ، ق: ١/٣٥١، وھدیة العارفین ١/٧٢١ف الظنون انظر: كش ١
 ،٦/٨٨ھ�ـ) أدی�ب ، ناق�د، ش�اعر، انظ�ر األع�الم ٨٥٩-٧٨٨النواجي: محمد بن حس�ن ب�ن عل�ي، ش�مس ال�دین (٢

  .  ٩/٢٠٣المؤلفین:  ومعجم 
، ت��اریخ آداب اللغ��ة العربی��ة، ٦/١١٨، ت��اریخ األدب العرب��ي، بروكلم��ان ق: ٢/١٥٧٠انظ��ر: كش��ف الظن��ون  ٣

 .  ٢/٣١٦، األعالم: ٣/١٦٣جورجي زیدان 
، ترجمة إبراھیم زك�ي خورش�ید، وآخ�رین ، دار التح�رر الش�عب، الق�اھرة، ١٤/٢٢١دائرة العارف اإلسالمي  ٤

 بال تاریخ. 



٥٢

 

  

  أما هذه المؤلفات فقد نسبت للصفدي ولكنها لم تصل إلینا ، وهي: 

  :١أدب الكاتب -١

  .  جي خلیفة، ولم یكتب عنه شیئاً امخطوط، لم یذكره إال ح وهو

  :٢ترجمة الصفدي -٢

: "وقفت على ترجمة كتبها لنفسه، نحو كراسین، وذكـر فیهـا ٣سیرته الذاتیة، قال األسدي

  : ٥" ،وكتب في أولها ٤أحواله، ومشایخه، وأسماء مصنفاته

  َتْرَجْمُت َنْفسي َجْهًال       وذاَك مني عجیبُ 

  رك أْضحى        ومْقَتَضاُه الُوُجوبُ لكّن أم

  ٦تعلیقه على الحاجیة -٣

لحاجیـة، وهـي المقدمـة الموسـومة اوهو كتاب فـي النحـو، جعلـه فـي حواشـي علـى كتـاب 

رأى منهـــا الصـــفدي جـــزأین النحـــو والتصـــریف،  ،بــــ ( كافیـــة ذوي األرب) وهـــي خمســـة كتـــب

  ته، ولم تكتمل. اووضع علیهما تعلیق

  ٧یل الفوائدتكملة شرح كتاب تسه -٤

فهــا ابــن مالــك كتــاب: (تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد) لمــن أشــهر كتــب النحــو التــي أ

  الذي شرحه بنفسه، ولم یكمله، وأكمله الصفدي، وعلى الكتاب شروح كثیرة. 

                                                
  .  ١/٤٨انظر: كشف الظنون  ١
  .٣/٧٩٤یخ األدب العربي لعمر فروخ ، وتار٤/٢٨٣، والقاموس اإلسالمي ٦/٢٠١انظر: شذرات الذھب  ٢
ھ�ـ) م�ؤرخ ، أدی�ب، نح�وي، ش�اعر، ل�ھ  طبق�ات الش�افعیة، ١٠٦٦-١٠٣٥أحمد بن محم�د، األس�دي الش�افعي ( ٣

    ٢/٨١، ومعجم المؤلفین ١/٢٨٣قالئد النحور، انظر مصادر ترجمتھ في األعالم 
روت، نس��خة مص��ورة ع��ن طبع��ة . ع��الم الكت��بن بی��٢/١٢١١انظ��ر: معج��م المطبوع��ات العربی��ة والمص��ریة  ٤

 م. ١٩٢٨سركیس بالفجالة، بمصر سنة 
 . ١/٧١سجم م، والغیث ال١٩/٤٩٤انظر: الوافي بالوفیات  ٥
  ١/١٣٥الذیل على الصبر  ٦
 ١/١٧، ومقدمة شرح التسھیل ١/٤٠٥، وكشف الظنون ١/١٣٤انظر بغیة الوعاة،  ٧



٥٣

 

  

  ١تكملة العقود الدریة في األمراء المصریة -٥

دریــة فــي األمــراء قــال الصــفدي: "نظــم أبــو الحســین الجــزار أرجــوزة ســماها، ( العقــود ال

المصریة) ذكر فیها من حكم مصر من أول اإلسالم إلـى آخـر أیـام السـعید بـن الظـاهر ، ثـم 

ى آخـر أیـام الملـك الناصـر محمـد أظن) الشیخ عالء الدین بـن غـانم إلـفیما –كمل على ذلك 

بــن قــالوون فــي الدولــة الثانیــة، ثــم أكمــل علیهاالقاضــي شــهاب الــدین بــن فضــل اهللا إلــى آخــر 

  ام الملك الصالح إسماعیل بن الناصر محمد.أی

  : ٢جر الذیل في أوصاف الخیل -٦

رد باســم (جــر الــذیل فــي و وهــو كتــاب فــي األدب، ذكــره ابــن تغــري بــردي، والشــوكاني، و 

  وصف الخیل) 

  الجرح والتعدیل:  -٧

ـــ ا المتكلمـــون فـــي الرجـــال فخلـــق مـــن نجـــوم الهـــدى ، ومصـــابیح قــال فیـــه الســـخاوي: "وأمَّ

  .٤، وعد منهم الصفدي٣اء بهم في دفع الردى ، ال یتهیأ حصرهمالظلم، المستض

  :٥الحدبان -٨

الســخاوي: " أمــا العــور والعمــش والعمیــان الحــدبان فقــد صــنف  الصــفدي فیهــا عنــه قــال 

  تصانیف " 

   ٦حرم المرح في تهذیب لمح الملح -٩

                                                
  .  ٤/٥٢٩انظر: أعیان العصر  ١
، والب��در الط��الع ٥/٢٤٣، والمنھ��ل الص��افي ٢/٨٧امن��ة لك" وال��درر ا٥١٤لترجم��ة انظ��ر: ال��در المنتخ��ب " ا ٢
١/٢٤٣ 
) تحقی�ق فران�ر روز نث��ال، ت�رجم التعلیق�ات والمقدم��ة ٩٠٢اإلع�الن ب�التوبیخ لم�ن ذم  الت��اریخ، للس�خاوي (ت  ٣

 .  ١٥/١٧٠صالح أحمد العلي، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون تاریخ. وانظر الوافي بالوفیات 
  ٣٥٢انظر: اإلعالن بالتوبیخ  ٤
  "  ٥١٤، والدر المنتخب " الترجمة ١٥/١٧٠،٥١٠، وانظر الوافي بالوفیات ٢١٣انظر: اإلعالن بالتوبیخ  ٥
   .الواجب، والغرم: اللسان  :رم حال ٦



٥٤

 

بــه ، جمــع فیــه مــا وقــع لغیــره مــن الجنــاس، نظمــَا ونثــرَا، هذ١وهــو كتــاب للحظیــري الــوراق

ـــم  الصـــفدي، ونَقحـــه، وأصـــلح أخطـــاءه فـــي ترتیـــب القافیـــة، فهـــو كمـــا یقـــول " مـــا كـــان لـــه عل

  بالقافیة، فإن رأیته بعقد الباب للقافیة، ویورد فیه ما ال هو أصل فیه" 

ویبـدو أنـه زاد فیــه مـن عنــده ، فقـد نقـل فیــه مـن خــط صـفي الـدین الحلــي رسـالة طویلــة، 

كلمــة، أو أكثــر، وقــد أوردهــا  ةأربعمائــبمــا بعـدها، فیهــا نظمـَا، ونثــرَا، كــل كلمــة منهــا تصــحف 

  كاملة في كتابه هذا. ذكره الصفدي في الوافي بالوفیات. 

  :٢حقیقة المجاز إلى الحجاز -١٠

وهـو وصــف رحلتـه إلــى األمـان المقدســة نظمـَا ونثــرَا. ذكـر ابــن خطیـب الناصــریة أن لــه 

  رحلة) وربما كانت هي ذاتها حقیقة المجاز.  ةكتاب (صور 

  ٣واهد على ما في الصحاح من الشواهدحلي النّ  -١١

  كتاب في اللغة، شرح فیه شواهد الصحاح، للجوهري، في خمسة مجلدات.  -١٢

  ٤دیوان أبي حیان -١٣

  یقول الصفدي : "انتقیت دیوانه وكتبته، وسمعته منه"    

  ٥دیوان عفیف الدین التلمساني -١٤

مســاني، جمعــه الصــفدي هــو دیــوان عفیــف الــدین ، ســلیمان بــن علــي بــن عبــد اهللا، التل

  ورتبه على الحروف، مقفى على: الرفع ، والنصب والجر والسكون.

  

                                                
ھ�ـ )، ادی�ب، ش�اعر، م�ن ٥٦٨أبو المعالي، سعد بن علي بن القاس�م، األنص�اري، الخزرج�ي ، الحظی�ري (ت  ١
، وال�وافي بالوفی�ات ٢/٧٩، والمختص�ر المحت�اج إلی�ھ ١٠/٢٤١ل بغداد، ع�رف ب�دالل الكت�ب، انظ�ر: المن�تظم أھ

 .  ٤/٢١٢، ومعجم المؤلفین ٣/٨٦، واألعالم، ١٥/١٦٩
 .  ١/٥٥١، وایضاح المكنون ٥/٢٤٣"، والمنھل الصافي ٥١٤انظر: الدر المنتخب "الترجمة  ٢
، وھدی���ة ٢/١٠٧٣، وكش���ف الظن���ون ٥/٢٤٣والمنھ���ل الص���افي  "،٥١٤انظ���ر: ال���در المنتخ���ب" الترجم���ة  ٣

  .١٤/٢٢٣، ودائرة المعارف اإلسالمیة ٣٥١/ ١العارفین
  .٢٨٢، ونكت الھیمان ٥/٢٦٩انظر: الوافي بالوفیات  ٤
 ١٥/٤١٣انظر: الوافي بالوفیات  ٥



٥٥

 

   ١زهر الخمائل في ذكر األوائل -١٥

ر كـــه ابـــن خطیـــب الناصـــریة ، وابـــن تقـــري بـــردي ورد باســـم (زهـــر الخمائـــل فـــي ذذكـــر 

  األوائل). 

   ٢ساجعات الغصن الرطیب في مراثي نجم الدین الخطیب -١٦

  ظم والنثر، في رثاء شیخه نجم الدین ، الخطیب. وهو كتاب مجموع من الن

  ٣صفات الحدیث -١٧

، فـي أن لـه قصـیدة غزلیـة، فـي عشـین بیتـاً  ٤ذكر الصفدي في ترجمة ابن فـرح اإلشـبیلي

  ذكورة أولها: مهما، والقصیدة الر ، سمعها من البرزالي والذهبي، وغیثصفات الحدی

  ، َودْمعي (ُمْطَلٌق، وُمَسْلَسُل)َغرامي (صحیُح) والّرجا فیك (ُمْفِضُل)    وُحْزني

  (َضِعْیُف)، و(َمْتروك)، وُذلَّي أجَملُ ــْقُل أنَّه     هُد العـبِري عنُكْم یشْ َـ وص

  ثین من تذكرته.جزء الثالوقد شرحها الصفدي في رسالة، ذكرها في ال

  ٥طبقات النحاة -١٨

 تراجم، ذكره الحاجي خلیفة.  -١٩

  : ٦طراز األلغاز -٢٠

یة باسـم (طـراز ر لم یبین موضوعه. وورد عنـد ابـن خطیـب الناصـي بردي، و ذكره بن تقر 

  األلباب).

                                                
  ٥/٢٤٣، والمنھل الصافي ٥١٤انظر، الدر المنتخب" الترجمة  ١
    ٢/٢٣٢، وأعیان العصر ١٢/٢٦٢ت انظر: الوافي بالوفیا ٢
    ١/٣١٠انظر: أعیان العصر ٣
ھ�ـ) فقی�ھ، مح�دث، ٦٩٩-٦٢٥أبو العباس، أحمد بن فرح بن أحمد، شھاب الدین، اللخمي، اإلشبیلي، الشافعي ( ٤

، وأعی���ان العص���ر ٧/٢٨٦، و ال���وافي بالوفی���ات ١٤٨٦، وت���ذكرة الحف���اظ (٥/٣٩٣متص���وف. انظ���ر: الص���بر 
 .  ٥/٤٤٣، وشذرات الذھب ٢/٥٩، والمنھل الصافي ٨/٢٦برى كفعیة ال، وطبقات الشا١/٣٠٩
  .٢/١١٠٧انظر: كشف الظنون  ٥
 ، ٥/٢٤٣"، والمنھل الصافي ٥١٤انظر: الدر المنتخب" الترجمة  ٦



٥٦

 

  . ٣، البن زیدون٢: وهو مختصر شرح قصیدة ابن عبدون١ةطوق الحمام -٢١

  : ٤الُعْمش -٢٢

صـــالح الصــــفدي فیهــــا والعمــــش، والعمیـــان، والحــــدبان، فل قـــال الســــخاوي: "أمـــا العــــور،

  تصانیف".

  :  ٥العنایة بالكنایة -٢٣

، قال : "رأیتـه  ٧نایات"كه" التأن من مؤلفا ،٦الجرجاني القاضير الصفدي في ترجمة كذ

مـــن أنفـــع الكتـــب، یـــدل علـــى مـــادة عظیمـــة، وٕاطـــالع كثیـــر، وذكـــاء ولطـــف وذوق، كنـــت قـــد 

تـاب مثلـه، قبـل رؤیتـه، فلمـا رأیتـه أعرضـت عمـا كنـت قـد عزمـت علیـه، كعزمت على وضع 

لت: قد شرعت فیه، وأرجو من اهللا ذا التصنیف، إن قدر اهللا تعالى، فقهولكن أرجو أن أضع 

  سبحانه وتعالى إكماله، وقد سمیته" العنایة بالكنایة". 

  ٨لرمحغرة الصبح في اللعب با -٢٤

  عنه شیئا. اولم یكتب ذكره كل من ابن خطیب الناصریة ، وابن تقري بردي،

  ٩الفصل المنیف في المولد الشریف -٢٥

  ا موضوعه.ینبلم یو  كل من ابن خطیب الناصریة، وابن تغري بردي،ذكره 

                                                
 ١٤/٢٢٣المیة س، ودائرة المعارف اإل٦/١٢٠انظر: تاریخ األدب العربي، بروكلمان ق  ١
ھـ ) أدیب أندلسي، وكتابھ" كمام�ة الزھ�ر ٦٠٨، الحضرمي، الشبلي (ت بعد أبو القاسم، عبد الملك بن عبد هللا ٢

 ٤/١٦١، واألعالم ١٩/١٧٦وفریدة الدھر" الوافي بالوفیات، 
ذو ال��وزارتین، أدی��ب ، ش��اعر، أنظ��ر  ھ��ـ)٥٢٩أب��و محم��د ، عب��د المجی��د ب��ن عربس��ة، الفھ��ري، الب��ابرتي(ت  ٣

  ٤/١٤٩، واألعالم ١٩/١٢٩الوافي بالوفیات 
  . ٢١٣نظر: اإلعالن بالتوبیخ ا٤
 ٧/٣٣٢" تصحیف وانظر الوافي  بالوفیات ةمن األصل المطبوع" العنایة بالكنای ٥
ھـ ) فقیھ، وأدیب، شاعر، وھ�و قاض�ي البص�رة، ش�یخ ٤٨٢أبو العباسن احمد بن محمد بن أحمد الجرجاني( ـ  ٦

  . ٢/٦٦، ومعجم المؤلفین ١/٢١٤األعالم ) ٤٩٠-٤٨١الشافعیة فیھا في عصره، انظر: تاریخ اإلسالم للذھبي (
ھ�ـ وأعی�د طبع�ھ م�رارا. ١٣٢٦ھو كتاب" المنتخب من كنای�ات األدب�اء وإش�ارات البلغ�اء"، طب�ع بمص�ر س�نة  ٧

 .  ١/٦٧٧انظر: معجم المطبوعات العربیة 
  .٥/٢٤٣)، والمنھل الصافي ٥١٤انظر: الدر المنتخب (الترجمة ٨
 .٥/٢٤٣)، والمنھل الصافي ٥١٤انظر: الدر المنتخب (الترجمة ٩



٥٧

 

  ١ئیةواكب السمائیة في المناقب العالكال -٢٦

قصائد في مدح القاضي عالء الدین؛ على بن یحیى، ابن فضل اهللا، وفیـه مقطعـا مـن  

  الشعرن وموشحات، وأزجال.

   ٢المثاني والمثالث -٢٧

  وهو مقطعا شعریة، ذكره الصفدي في الوافي بالوفیات ورد بامس المالث والماني

  ٣یوان الشاب الظریفالمختار من د -٢٨

  قال الصفدي " رأیت دیوانه، بخطه، وهو في یة القوة والقلم الجاري، واخترت دیوانه"

  ٤المختار من شعر البحتري -٢٩

قــــال الصــــفدي: " وقــــد اختــــرت أنــــا مــــن شــــعر هــــؤالء الشــــعراء األربعــــة یریــــد أبــــا تمــــام، 

  .والبحتري، والمتنبي وأبا العالء المعري، في مجلدة لطیفة"

  ٥من شعر ابن الوردي ارتالمخ -٣٠

مـــن  رقــال الصـــفدي " كتـــب بخطــه، أیضـــا، مقـــاطع كثیــرة وهـــي فـــي الجــزء الثـــامن عشـــ

  من نظمه في ( التذكرة) التي لي، وهو مفرق في أجزائها"  (التذكرة) لي، وأثبت له شیئا كثیراً 

   ٦المختار من شعر أبي تمام -٣١

فجـاء مختــار  ،والمتنبـيام عر االثنــین یریـد بهمـا أبـا تمـقـال الصـفدي" إننـي قـد اختـرت شـ

  "  ابیت من جملة ثمانیة آالف بیت أو ما حوله انمائةأبي تمام قریب من ثم

  

                                                
  ٢٢/٣٢٨لوافي بالوفیات اانظر  ١
  ٥/٢٤٣)، والنھل الصافي ٥١٤، والدر المنتخب (الترجمة ٢/٣٦٥انظر: الوافي بالوفیات  ٢
  .  ٣/١٣٠انظر الوافي بالوفیات  ٣
  ٣/١٣٠الوافي بالوفیات  ٤
  ٣/٦٨٦انظر: أعیان العصر،  ٥
  . ٦٥الثائر  ، ونصرة١١/٢٩٤انظر:  الوافي بالوفیات  ٦



٥٨

 

  ١المختار من شعر أبي العالء المعري -٣٢

قال الصفدي: " وقد اخترت أنا من شعر هؤالء الشعراء األربعة_یرید أبا تمام والبحتري، 

  والمتنبي، وأبا العالء المعري_ في مجلدة لطیفة"

  ٢مختار من شعر عالء الدین الوادعيال -٣٣

قــال الصــفدي: " ودیوانــه یــدخل فــي مجلـــدین كبیــرین، وقفــت علیهمــا فأطرابــاني، وقلـــت 

للــدف والشــبابة بعــدهما: ال تقربــاني، وملكتهــا فملكــا قلبــي، ووضــعتهما بــین كتبــي، وقــد ســكنا 

ــ الجــزء  يرة فــه، ومــن ذلــك قطعــة وافــقلبــي، وقــد انتقیــت منهمــا مــا راق نظمــه، وكمــل بــدر تمِّ

  الثالث والثالثین من التذرة"

  ٣المختار من شعر المتنبي -٣٤

نني اخترت شعر االثنین _یرید بهما : ابا تمـام والمتنبـي_ فجـاء مختـار "إقال الصفدي: 

  المتنبي ألفا  وستمائة بیت من جملة ستة آالف بیت"

  ٤المختار من شعر مسالك األبصار -٣٥

ر مـن كثـعمـري: "وكتـاب مسـالك األبصـار فـي أقال الصفدي في ترجمة ابن فضل اهللا ال

ــداً   يیــر فــكث، مــا أعلــم ألحــد مثلــه، تراجمــه مســجوعة، جمیعهــا، ولــي فیــه عمــل عشــرین مجل

  .اختیار شعره"

  

  

  

                                                
  . ٦٥الثائر  ةانظر: نصر ١
، الوادعي: علي ب�ن المظف�ر ب�ن إب�راھیم، ع�الء ال�دین ، الكن�دي، ال�وادعي، اب�ن  ٣/٥٤٧انظر: أعیان العصر  ٢

ھ�ـ )أدی�ب، ش�اعر، ع��الم ب�القرآن ، ل�ھ الت�ذكرة الكندی�ة، ودی��وان ش�عر، انظ�ر ال�وافي بالوفی��ات ٧١٦-٦٤٠عرف�ة(
  ٥/٢٢٣، واألعالم، ١٦٢، وتالي وفیات األعیان ٢/٧٧النبیھ  ة، وتذكر٣/٥٤٦، واعیان العصر ٢٢/١٩٩

  .  ٦٥، ونصرة الثائر ١١/٢٩٤انظر: الوافي بالوفیات، ٣
  ١/٤٢٠انظر: أعیان العصر،  ٤



٥٩

 

  ١المختار من مجاني العصر -٣٦

هـل العصـر" ألبـي حیـان، یخ ألار و آداب وتـ يوهو اختیارات من كتاب :مجاني العصر ف

  ٢الواو وهو یرویه عنه بالسماع. معاني

كراســة فــي اللغــة والنحــو، بــین فیهــا اســتعمال الــواو، جمعهــا فــي زمــن الصــبا واالشــتغال، 

  فیها فوائد. 

  ٣معجم شیوخ تقي الدین السبكي -٣٧

  خرج فیه الصفدي ، شیوخ أستاذه أبو الحسن، تقي الدین على بن عبد الكافي السبكي.

  :٤المقترح في المصطلح -٣٨

ا موضـوعه، ولعلـه هـو وابـن تقـري بـردي، ولـم یبینـاصـریة ، الن بمن ابـن خطیـ لٌّ كذكره 

  صفات الحدیث السابق.

  : كتاب في اللغة٥جد الفالح في مختصر الصحاحن -٣٩

  ٦ي في نظم األحاجيجانجم الدی -٤٠

بعـدة أحـاج، وأجبتـه عنهـا، وكتبـت أنـا  يقال الصفدي في ترجمة ابن الـدریهم: " كتـب إلـ

كتـابي المسـمى" نجـم الـدیاجي فـي نظـم  فـي كإلیه بمثل ذلـك، وأجـابني عنهـا، وقـد أودعـت ذلـ

  ابن خطیب الناصریة، وابن تقري بردي.  ناألحاجي" ذكره الصفدي، كما ذكره كل م

  

   ١نفائس الحماسة -٤١

                                                
  ٤/٦٤٢، واعیان العصر، ١/٢٤٠انظر: الغیث المسجم،  ١
 . ٢٨٢، ونكت الھیمان ٥/٢٦٩انظر: الوافي بالوفیات  ٢
، مطبع��ة عیس��ى الب��ابي ١ھ��ـ) تحقی��ق محم��د أب��و الفض��ل إب��راھیم، ط/٩ ١١وع��اة، للس��یوطي(تانظ��ر: بغی��ة ال ٣

  ٢/١٧٦-م١٩٦٤الحلبي، القاھرة، سنة 
  .٥/٢٤٣)، والمنھل الصافي ٥١٤انظر: الدر لمنتخب( الترجمة  ٤
 ١٤/٢٢٣، ودائرة المعارف اإلسالمي ١/٣٥٢، وھدیة العارفین ٢/١٠٧٣انظر: كشف الظنون  ٥
 ٥/٢٤٣، والمنھل الصافي ٣/٥٢٥یان العصر انظر: أع ٦



٦٠

 

اب یـدل علـى حســن تــقـال الصـفدي فـي ترجمــة أبـي تمـام: " ولــه كتـاب الحماسـة، وهـو ك

لجیـد فیهـا ألـف بیـت، وقـد مانیة أبیـات، یكـون اثبیت، و  تیاره، وهي أربعة آالف بیت، ومئتااخ

اختـــرت جیـــدها فكـــان ألـــف بیـــت ومائـــة بیـــت، وثالثـــة وعشـــرون بیتـــًا، وســـمیت ذلـــك (نفـــائس 

  الحماسة) بعدما رتبت كل باب منها على حروف المعجم)

  ٢الوصف الزمیم في فعل اللئیم -٤٢

، ونقــل عنــه فــي شــرحه لبدیعتــه المســمى (نفحــات األزهــار علــى نســمات ٣ذكــره النابلســي

  النبي المختار) دحي ماألسحار ف

  :لصفدي التي وصلت إلینامؤلفات ا

  ٤اختراع الخراع في مخالفة النقل والطباع -١

ــــین  .١١/٢٩٣الوافي بالوفیــــات هــــو مقامــــة فــــي األدب، والنقــــد، فیهــــا شــــرح مفصــــل لبیت

صـــحیحا، تفســـیر مـــا غمـــض مـــن معناهمـــا، مـــع  یـــر منظـــومین نظمـــاً غغـــریبین مـــن الشـــعر، 

النحـــو والعـــروض، وطرائـــف تاریخیـــة، منســـوبة لغیـــر أصـــحابها، تعلیقـــات خاطئـــة فـــي اللغـــة و 

، وفیـه اوأعالم نسب إلیهم من العلـوم مـا لـم یعرفـوا بـه، ونسـب إلـیهم مـن الكتـب مـا لـم یكتبوهـ

  م ظاهر من شراح األدب الحرفین ، الشكلیین ، المعاصرین له. كمسخریة بالغة وته

مكتبــة جامعــة بطرســبرج رقــم  ، ونســخة فــي٣٢١دن رقــم والمقامـة توجــد مخطوطــة فــي لیــ

، وفـــي تركیــا منهـــا نســـختان مكتوبتـــان فـــي ٢/٧٥٠، وطهـــران ١٨٦٥/٧، والجزائــر رقـــم ٦٩٧

  القرن الحادي عشر، هما: 

  . ٦٥٣ومكتبة وحید باشا رقم  ٨٠٥/٢تاب كفي مكتبة رئیس ال

                                                                                                                                               
 ١١/٢٩٣الوافي بالوفیات  ١
المتنب��ي  ةھـ��ـ) مكتب��١١٤٣نفح��ات األزھ��ار عل��ى نس��مات األس��حار ف��ي م��دح النب��ي المخت��ار، للنابلس��ي (ت  ٢

  . ٦٧ھــ ص ١٢٩٩سنة  قبالقاھرة، وعالم الكتب ، بیروت، نسخة مصورة عن مطبعة بوال
ھ�ـ) ش�اعر، ناق�د ، أدی�ب، متص�وف، ١١٤٣-١٠٥٠عب�د الغن�ي، رض�ي هللا عن�ھ ( عبد الغني  بن إسماعیل بن ٣

 .  ٥/٢٧١، ومعجم المؤلفین ٤/٣٢كتابا من تصنیفھ، انظر: األعالم  ٢٢٣أحصى لھ أحد العلماء 
، وت��اریخ األدب العرب��ي،  ١/٣١، وكش��ف الظن��ون ٥/٢٤٤)، والمنھ��ل الص��افي ٥١٤ال��در المنتخب(الترجم��ة ٤

. ٢٧/١/٢٦٧، ومجل�ة معھ�د المخطوط�ات العربی�ة ١٤/٢٢٣رف اإلس�المیة اودائ�رة المع� ،٦/١٢٠بروكلم�ان ق 
   م.١٩٧٨سنة  ٣عدد  ٧م تصدرھا وزارة الثقافة والفنون، بالعراقن
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  ٣٧٤٢تبة االحمدیة بتونس رقم كوفي م

ي معهـد المخطوطـات العربیـة، ویذكرمحقق (غوامض الصحاح) أنه توجد منه مصورة فـ

المخطوطات بالقـاهرة  ، أدب تیموریة. في معهد٢٠١بالكویت، وفي دار الكتب المصریة رقم 

  /أدب. ورد باسم"اختراع الخراع" فقط. ١٤مصورة عن التیموریة رقم 

   ١أعیان العصر وأعوان النصر -٢

قــرن الثــامن یضــم الكتــاب تــراجم مشــاهیر الرجــال والنســاء المعاصــرین للصــفدي، فــي ال

ـــــــة  ـــــــرلین ٢٠١٧الهجـــــــري، بلـــــــغ عـــــــددهم فـــــــي النســـــــخة المحقق ، ویوجـــــــد مخطوطـــــــا فـــــــي ب

  ).٥/٣٥(عنها مصورة في القاهرة ثان ٥٩٠ إلى٥٨٧، وفي عاشر أفندي ٩٨٦٤/٩٨٦٥

 ٢٩٩٦٦/تــاریخ، وفــي أیاصــوفیا ١٠٩٤، ١٠٩١-أیضــًا  -وفــي دار الكتــب المصــریة 

، ٦٨٥٩قـــم ، وفـــي بـــاریس ر ٤٣٨٢قـــم جـــزء األول ر ، وفـــي جامعـــة اســـتانبول ال٢٩٩٦٩إلـــى 

، ومكتبـة حسـن حسـني عبـد ١٧٢٢ویوجد المجلد السابع منه بخط المؤلف في االسكولایر ثان 

. وفـي معهـد المخطوطـات العربیـة فـي ١٨٨٣٦ورقـة . رقـم  ٦٠الوهاب، في تونس جـزء مـن 

  /تاریخ. ٥٣القاهرة ، مصورات عن نسخة أیاصوفیا رقم 

عنـوان صـر فـي أعیـان العصـر) و(ن النصـر) و(أعـوان النعواأورد ( أعیان العصر في 

محمـود محمـد موعـد، و نبیـل أبـو عشـة، و  علـي أبـو زیـد، والنصر في أعیـان العصـر ) حققـه 

ــه مــازن عبــد القــادر المبــارك، ونشــرته مطبوعــا ســالم محمــد، مركــز جمعیــة الماجــد  توقــدم ل

  ، ودار الفكر بدمشق. ر المعاصر في بیروتكللثقافة والتراث، بدبي، وطبعته دار الف

  ٢ألحان السواجع بین البادي والمراجع -٣

                                                
، الس��لوك ٢/٨٧، وال��درر الك��امن ٥١٤، وال��در المنتخ��ب (الترجم��ة ١٠/٢٦انظ��ر: طبق��ات الش��افعیة الكب��رى  ١
، ١/١٢٨، وكش�ف الظن�ون ١/٢٤٣، والب�در الط�الع ١/٢/٢٧دائع الزھور ، ب٥/٢٤٤، والمنھل الصافي ٢/٣/٨٧

، ١٤/٢٢٠المع�ارف اإلس�المیة  ة، ودائ�ر٦/١١٥، وتاریخ األدب العربي، لبروكلم�ان ق ١/٣٥١وھدیة العارفین 
مقدم���ة -١٧، وغ���وامض  الص���حاح ٢/٣١٦، واألع���الم ٣/١٦٢وت���اریخ آداب اللغ���ة العربی���ة، لجرج���ي زی���دان 

 الكتاب. 
، ١/٢٤٣، والب���در الط���الع ٥/٢٤٣، والمنھ���ل الص���افي ٢/٨٧، وال���درر الك���امن ٥١٤: ال���در المنتخ���ب  انظ���ر ٢

،  ودائ��رة ٦/١١٦، وت��اریخ األدب العرب��ي لبروكلم��ان ق ١/٣٥١، وھدی��ة الع��ارفین ١/١١٧وإیض��اح المكن��ون 
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، ونثــرا، وهــي الرســائل المتبادلــة بینــه وبـــین وهــو مجموعــة مــن الرســائل اإلخوانیــة شـــعراً 

فـي  ، فـي أربعـة مجلـدات، یوجـد مخطوطـاً معاصریه، مرتبة أسماؤهم على الحروف األلفبائیة 

ــــف بــــرلین بخــــط  ، ٨٧، وأبســــال ٢٨٨وي ببطرســــبرج ، والمتحــــف اآلســــی٨٦٣٢، ٨٦٣١المؤل

، واالســكولایر ثــان ١/٣٨٠، وبــود لیانــا ١٠١٦، والمتحــف البریطــاني (ملحــق) ٢٠٦٧وبــاریس 

، وبریــل ٦١٤، ولیبنــرج ٨٨/٨٩، وجایــت ٧٧٥، ٦٦٧تحــت رقــم  ٧/١٠٤، وقلــج علــى ٣٢٦

وعاشـر أفنـدي  ٤٦/٢١، والموصـل ةورقـ ٧٢٠، ومكتبـة البـارودي ، ببیـروت فـي  ٥٥Hثـان 

ــــة المجلــــس النیــــابي فــــي طهــــران مــــن ٢/٢٧٧طهــــران ، و ٦٢٦ ورقــــة ، وباتنــــة  ٣٢٠، ومكتب

ورقـة ، ونســختان مــن المكتبــة  ٢٥٢، وفـي مكتبــة آل لــبن عاشـور بتــونس نســخة مــن ١/١٩٤

  ورقة. ٢٤٠، ومكتبة األحقاف نسخة في ١٦٨٩٥، ١٦٤١٢األحمدیة رقمهما 

  وفي معهد المخطوطات منه ثالث مصورات. 

، و ١٣/٤١٥، و ١٢/١٨٥، ١٣/٤١٥، و ٣/٢٧٣وافي بالوفیــات ذكـره الصـفدي فـي الـ

١٦/٨٥  .  

ع مــن البــادي والراجــع)و (ألحــان الســواجع بــین المبــادئ جورد أیضــا باســم (ألحــان الســوا

والمراجع) حققه الدكتور: محمد سالم، ونشـرته دار العروبـة بالكویـت، وطبعتـه فـي جـزأین فـي 

  م . ١٩٨٤القاهرة سنة 

   ١المأمراء دمشق في اإلس -٤

وهــو معجــم صــغیر ذكــر فیــه الصــفدي" مــن ولــي دمشــق المحروســة، فــي اإلســالم، ومــن 

دخلهـــا مـــن الخلفـــاء وغیـــرهم" مـــرتبین علـــى حـــروف المعجـــم، وقـــد استخلصـــه مـــن تـــاریخ ابـــن 

عساكر، وترجم فیه للوالة المذكورین ترجمة مختصرة ، قد تكون في سطر واحد، أو سطرین، 

هــذا الكتــاب توجــد مخطوطــة فــي : المتحــف اآلســیوي  وال تزیــد عــن خمســة أســطر، وأصــول

، وفي التذكرة الصفدیة، في دار  ٥٨٢٧، والمكتبة الوطنیة، في باریس رقم ١٦٦ببطرسبورج 

                                                                                                                                               
، ٥/١٣٤، ٣/٣٤٢، ومجل��ة المجتم��ع العلم��ي العرب��ي بدمش��ق ٢/٣١٥، واألع��الم ١٤/٢٢١المع��ارف اإلس��المیة 

٢٢/٣١٥  
، ونش��رة مطبوع��ات المجم��ع العرب��ي ١٤انظ��ر: فھ��ارس مخطوط��ات دار الكت��ب المص��ري، ح��رف الھم��زة  ١

  .٤٩٧-٣/٤٩٦ج  ٣، ومجلة المجمع العلمي العربي  بدمشق م/٣٣بدمشق 
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/أدب. ومن نسخة باریس ثالث نسخ مصورة من المكتبـة التیموریـة ٤٢٠تب المصریة رقم كال

  .یة كي المكتبة التر ، ونسخة ثالثة ف٢١٠٤/تاریخ ، ومكتبة طلعت رقم  ٢١٠٢رقم 

  ١تاریخ صالح الدین الصفدي -٥

وهــو تـــاریخ مرتــب علـــى الســنین ، ویـــذكر فیــه األحـــداث السیاســیة، وفـــي نهایتهــا تـــراجم 

  األعالم الذین ماتوا في تلك السنة، على نسق كتب التاریخ المعتادة في عصره.

لــف علــى وهــو تــاریخ مؤ  ٣: " وهــو بخطــه، أثــر مــن خمســین مجلــدَا"٢قــال طاشــكبري زاده

والمخطـوط فــي هـــ . ٦٥٥هـــ ، وبلـغ فیـه مصــنفه إلـى سـنة ٥٦٦السـنین یبـدأ هــذا الجـزء بسـنة 

  /تاریخ.١٢١٦، األحمدیة ٢٥ورقة، المسطرة  ١٦٦

  ٤تحریر رسالة محي الدین بن عبد الظافر -٦

 هـــ ٦٩٢عبــد الظــافر محــي الــدین (ت  ســالة مــن إنشــاء أبــي الفضــل، عبــد اهللا بــنوهــي ر 

ثــة وخمســین وســتمائة ، إلــى األمیــر أبــي محمــد أو أبــي علــي_ ناصــر كتــب بهــا فــي ســنة ثال

الدین حسن بن شاور بن طرخان ، الكناني المعروف بابن النقیـب ، وابـن الفقیسـي وقیـل ابـن 

وس، لـهـ )، وهي في شخص تنقصه بسبب التواضع فـي الج٦٨٧النفیس، وابن القفئص_(ت 

یـدون فـي رســالته الجدیـة، وهـي فــي وهـذا الشـخص ینســب إلـى الـرفض، حــذا فیهـا حـذو ابــن ز 

  ٣/١٦٣/أدب (القاهرة ثان ٣٩سبع أوراق، منها نسخة في دار الكتب المصریة رقم 

ین بن عبد الظاهر) حققها األساذ محمد أبو الفضـل وردت باسم (إخراج رسالة محي الد

لـى إ ٤٠٤لكتاب (تمام المتون في شرح رسـالة ابـن زیـدون) مـن صـفحة  ذیالً  هار إبراهیم، ونش

  م.١٩٦٩ر العربي، بالقاهرة، في سنة ك، طبعة دار الف٤١٥صفحة 

  ١تحفة ذوي األلباب فیمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب -٧
                                                

  . ٢٨٥، والمنتخب من المخطوطات العربیة في حلب ٢٣٢انظر: المستدرك على معجم المؤلفین  ١
ھ��ـ ع��الم ٩٦٨-٩٠١، أحم��د ب��ن مص��طفى ب��ن خلی��ل ، الروم��ي، عص��ام ال��دین طاش��كبري زاده ( أب��و الجنی��د  ٢

، ومعج�م الم�ؤلفین ١/٢٥٧مشارك في كثیر من العلوم، أشھر مؤلفاتھ الس�عادة ومص�باح الس�یادة، انظ�ر االع�الم  
٢/١٧٧ 
ي، وعب�د الوھ�اب ھ�ـ ) تحقی�ق كام�ل بك�ر٦٩٨زادة (ت  لطاش�كبري. ١/٢٥٨مفتاح السعادة ومصباح الس�یادة  ٣

    .١/٢٥٨، ١٩٦٨یثة في القاھرة ، سنة دأبو النور، دار الكتب الح
 .  ٢/١٢١٢، ومعجم المطبوعات  العربیة والمصریة ٦/١٢١انظر: تاریخ األدب العربي لبروكلمان ق ٤
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وهـو أرجـوزة نظـم فیهـا معجمــه الصـغیر الـذي اسـتخرجه مــن تـاریخ ابـن عسـاكر، وأكملــه 

ـــى حـــروف المع ـــم یرتـــب التـــراجم عل جـــم كـــابن بمـــن جـــاء بعـــده مـــن الحكـــام، إلـــى عصـــره، ول

الخلفاء الراشدین،  عساكر، إنما رتبها بحسب تواریخ والیاتهم، منذ الفتح اإلسالمي ، في عهد

، والحمـدانیین، والسـالجقة، ةثم والة األمویین ، والعباسیین، والطولونیین، والفاطمیین، القرامطـ

انیـة، فـي سـنة والنوریین، والممالیك، وآخر من ترجمهم المارداني، الذي ولـي دمشـق، للمـرة الث

  هـ. ٧٦٠

  تاب توجد مخطوطة في: كوأصول هذا ال

) وعـدد ٥٨٢٧، والمكتبة الوطنیة، فـي بـاریس رقـم (١٦٦المتحف اآلسیوي، ببطرسبورج 

هـ ، وفـي التـذكرة الصـفدیة، فـي دار الكتـب المصـریة رقـم ٧٩٥ورقة، كتبت سنة ٢٢٨أوراقها 

راء دمشـــق فـــي اإلســـالم. حققتهـــا /أدب، حققهـــا صـــالح الـــدین المنجـــد، وطبـــع ذیـــال ألمـــ٤٢٠

ونشرته وزارة الثقافة بدمشق في سنة  ،إحسان بنت سعید خلوصي، وزهیر حمیدان الصمصام

  صفحة. ٧٦٤م ، في جزأین في ١٩٩١

  ٢التذكرة -٨

رتبــه حســب  ونثــرًا، ر ولطــائف األخبــار، نظمــاً امجلــدا، جمــع فیهــا نــوادر األشــع ٣٠فــي 

جتماعیـة ، "سـبق الكـالم مـن الفوائـد التاریخیـة واال الموضوعات وقسمه إلى أبواب، وفیه كثیـر

  ".عنه 

  

  ، وتوجد بعض أجزائه محفوظة في: ٣/٣٦٤ذكره الزركلي في أعالمه 

، ١٨٥٣، ١٣٥٣، ١٠١٨، ١٠١٧،  والملحـق ٧٦٥، والمتحف البریطـاني ٢١٤٠جوتا 

، ٤٤٣، واألســــكولایر ثــــان ٢/٣٣٥(ضــــمن مخطــــوط)، وبولیانــــا  ٧٣٠١وط)، طــــ(ضــــمن مخ

                                                                                                                                               
، ومجل��ة المجم��ع ١٤/٢٢١، ودائ��رة المع��ارف اإلس��المیة ٦/١١٦انظ��ر: ت��اریخ األدب العرب��ي لبروكلم��ان ق  ١

  . ١٨، ومقدمة غوامض الصحاح ٢/٣١٦، واألعالم ٥٦/٤٤٥العلمي العربي، بدمشق 
، ومجل��ة المجم��ع ١٤/٢٢١، ودائ��رة المع��ارف اإلس��المي ١١٧١٦انظ��ر: ت��اریخ األدب العرب��ي لبروكلم��ان ق  ٢

  .  ٤/٢٨٣،والقاموس اإلسالمي ٢/١٦٣، ونوادر المخطوطات ٢/٣١٥، واألعالم ٦٨٧ر /٣العلمي بدمشق م 



٦٥

 

، وفـــي دار الكتـــب المصـــریة ثالثـــة أجـــزاء تحـــت الـــرقم ٣/٥٩، وثـــاني ٤/٢١٦رة أول والقـــاه

أدب/تیموریــة، وفــي مكتبــة أوغلــي، بتریــا جــزء  ٨٠٤منــه تحــت رقــم  ٢٨/أدب، والجــزء ٤٢٠

  كتب في  القرن التاسع الهجري.  ٦٧١ورقة، رقم  ١٢٤في

   ١تصحیح التصحیف وتحریر التحریف -٩

فــي اســتانبول فیهــا  فیــه العامــة ، یوجــد مخطوطــاً  یصــحح فیــه مــا تلحــن ةكتــاب فــي اللغــ

  :مخطوطتان 

الصـفدي، فـي  واشي، وتعلیقـات، بخـطِّ حنسخة كاملة، مقروءة على المؤلف، وعلیها   - أ

، ومنهــــا نســــخة مصــــورة ٢٤١٨١مكتبــــة طوبقــــا بوســــراي/ قســــم أحمــــد الثالــــث رقــــم 

  التركیة.  ٣٧/٣٨بالتصویر الشمسي في دار الكتب المصریة تحت رقمي 

/. ٤٧٣٢ة ناقصة، بخـط المؤلـف فـي المكتبـة السـلمانیة / فسـم أیـا صـوفیا رقـم نسخ  - ب

 تبدأ من أول الكتاب إلى نهایة حرف الزاي. 

ورد باســـم (تحریـــر التحریـــف وتصـــحیح التصـــحیف). ذكـــره ابـــن تقـــري بـــردي فـــي و 

العـارفین  ة، وفي هدی ٤/١١٤٠، وقد ورد في معجم المؤلفین ٣/١٢٩المنهل الصافي   

  . ٢ققه عبد اهللا المفلح. رسالة ماجستیر جامعة الملك سعود بالریاض. ح١/٣٥١

  

  

  ٣تمام المتون في شرح رسالة ابن زیدون -١٠

وهو كتاب في األدب، والنقد، شرح فیه رسالة ابن زیدون الجدیة التي بعث بها إلـى ابـن 

، وهـي ٩/٢١٥٨فـي فـیض اهللا) هوریـةطوطا في تركیا نسخة باسم(شـرح الججهور ، یوجد مخ

                                                
، وھدی�ة الع�ارفین ١/٢٩٣، وإیض�اح المكن�ون ٥/٢٤٣)، والمنھل الص�افي ٥١٤مة جالدر المنتخب (التر انظر:١
 .  ٣٢، وانظر: مقدمة المحقق ٤/١١٤. ومعجم المؤلفین ٦/١٢١، وتاریخ األدب العربي لبروكلمان ق ١/٣٥١
  ٢٢ص أخبار التراث العربي  ٢
، وت��اریخ ٢/١٢١٢ومعج��م المطبوع��ات العربی��ة ، ١/٣٥١، وھدی��ة الع��رفین ١/٨٤١انظ��ر: كش��ف الظن��ون  ٣

  .  ٢/٣١٦، واألعالم ١٤/٢٢٣، ودائرة المعارف اإلسالمیة ٦/١٢٠األدب العربي، لبروكلمان ق 
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، وفـي تـونس أربـع نسـخ ، ٥٧٦٩هـ ، والمكتبـة الظاهریـة بدمشـق رقـم ١٠٤٤كتوبة في سنة م

وفي مكتبة آل ابن عاشور نسختان بخط مغربي وفـي الجـامع الكبیـر بصـنعاء نسـختان رقمهـا 

،وفــــي مكتبــــة األوقــــاف ببغــــداد نســــختان. وفــــي معهــــد المخطوطــــات العربیــــة ١٩٨١،٢٠٠٠

ورد باســم . ٥٤٣،٤٩٧وطتي األســكولایر رقمــي ، عــن مخطــ١١٨٦و١١٨٥مصــورتان، رقمهــا 

  هوریة) و(شرح رسالة ابن زیدون). (شرح الج

   ١التنبیه على التشبیه -١١

قال الصفدي" قد جمع بعض األفاضل في وصف الهالل مـا یقـارب السـبعین تشـبیهَا... 

  وقد ذكرت الشواهد على هذه التشبیهات، في مقتضب لي مسمى( التنبیه على التشبیه). 

اة التي بنـى علیهـا كتابه(الكشـف والتنبیـه علـى الوصـف والتشـبیه) فقـد و أنه كان الن ویبدو

مـن الكتـاب المطبـوع.  ٢٠٧_١٨٦مقطوعة في وصف الهالل فـي الصـفحات  ١١٠جاء فیه 

انـه مـن نسـخة العمومیـة باسـم ( النبیـه  :ورد باسم (الوصف والتشبیه) وجاء في حاشیة الوافي

  على التنبیه). 

  ٢یحتوشیح التوش -١٢

وهـو كتــاب فـي النقــد، تحــدث فیـه عــن فــن الموشـح، فــي المشــرق والمغـرب، وبــین أسســه 

رة، ومعارضـاته لهـا، وضـم مـا یزیـد علـى سـتین وزانه، ونمـاذج مـن الموشـحات الشـهیالفنیة، وأ

منه مخطوطة وحیدة فـي موشحة، ویعتبر المصدر الوحید منها فال وجود لها في غیره. توجد 

ورد باســـم "توســـیع  ،١/١٢٧فدي فـــي أعیـــان العصـــر وأعـــوان النصـــر ذكـــره الصـــاألســـكولایر. 

التوشیح" ، وتوشیح الترشیح". حققه آلبیر حبیـب مطلـق، وطبـع فـي دار الثقافـة، بیـروت، فـي 

  .م١٩٦٦سنة 

  ١ةي خلوة المحاضر جلوة المذاكرة ف -١٣

                                                
، وھدی��ة الع��افین ١/٤٨٨، وكش��ف الظن��ون ١/ز الحاش��یة ١، وال��وافي بالوفی��ات ١/٥٢انظ��ر: الغی��ث المس��جم  ١
 .٢/٣١٦، واألعالم ١/٣٥١
    ٥/٢٤٢، والمنھل الصافي ٢/٨٧ ة)،  ، والدرر الكامن٥١٤مة جتخب (الترانظر: : الدر المن ٢
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األدب، یضــم نصوصــا شــعریة، ونثریــة وطرائــف أدبیــة، وتاریخیــة،  فــياختیــارات   كتــاب

مرتب على مقدمة وأبواب ، أوله:"الحمـد هللا الـذي جعـل لسـان العـرب أفصـح األلسـن..." وهو 

هــو مقدمــة فج جــه، والغــرض مــن تألیفــه، أمــا المــنهن منهوعلــى عــادة الصــفدي فــي كتابــه بــیَّ 

ونتیجــة. المقدمــة فــي معرفــة فنــون الشــعر وألقابهــا. والنتیجــة : اختیــارات أدبیــة مرتبــة بحســب 

، أدب تیموریــة. ١٦٨/١٩٨فـي یــدار الكتـب المصـریة، تحـت رقمـي  األغـراض. منـه نسـختان

، أدب عـــن مخطـــوط التیموریـــة رقـــم ١٢١٥فـــي معهـــد المخطوطـــات العربیـــة المصـــورة رقـــم و 

   .ورقة ٢٠٤، ١٩٨

  ورد باسم (خلوة المحاضرة في جلوة المذاكرة)، (جلوة المذاكرة).

   ٢ناسججنان ال -١٤

، والمتحـف اآلسـیوي، ببطرسـبورج، ٣٢٠ فـي لیـدن وهو كتاب فـي النقـد، یوجـد مخطوطـاً 

، وبالي كسید باغشار، وهـي نسـخة كتبـت فـي ٣٧٦١، ونور عثمانیة ٤٢٩/٢واألسكولایر ثان 

، نسخة ١٠٩٢القسم  العربي_ نسخة رقم -ورقة، وفي جامعة استانبول٩٢حیاة المؤلف، في 

  . ٨٥١٢، والقاهرة ثان  ورقة٣٦كتبت في القرن التاسع، في 

القسـطنطینیة،  ةطباعة والنشر، ببیروت، تصویر الكتاب عـن طبعـللمدینة أعادت دار ال

لمیـــة حســـن حلبـــي، ونشـــرته دار الكتـــب الع اریخ، وتوزیعـــه دار صـــادر، حققـــه ســـمیرتـــبـــدون 

  م.١٩٨٧ببیروت في سنة 

  ٣كفي االنتصار البن سناء المل كجواهر السل -١٥

                                                                                                                                               
، والب��در الط��الع ٥/٢٤٣، والمنھ��ل الص��افي  ٢/٨٨)، وال��درر الكامن��ة ٥١٤انظ��ر : ال��در المنتخ��ب (الترجم��ة  ١
، ومجل�ة مجم��ع اللغ�ة العربی��ة ، ٢/٣١٦، واألع��الم ١/٣٥١، وھدی��ة الع�ارفین ١/٥٩٣، وكش�ف الظن�ون ١/٢٤٣

 .  ١٦/٣٨م  بدمشق
، وكش�ف الظن��ون ٥/٢٤٢، و المنھ�ل الص��افي  ٢/٨٧)، وال�در الكامن��ة ٥١٤انظ�ر:  ال��در المنتخ�ب (الترجم��ة  ٢
 ة، ودائ��رة المع��ارف اإلس���المی٦/١١٩، وت��اریخ األدب العرب���ي، بروكلم��ان ١/٣٥١، وھدی��ة الع��ارفین ١/٦٠٦

، فھ���رس ٤/٢٨٣وس اإلس���المي ، الق���ام٢/١٦٤، ون���وادر المخطوط���ات العربی���ة ٢/٣١٦، واألع���الم ١٤/٢٢٣
  ٤/٣٩٣ ةالمخطوطات العربیة في مكتبة األوقاف العام

 . ٢٩، ومقدمة الكشف والتنبیھ ٢٣٢انظر: المستدرك على معجم المؤلفین  ٣
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فـــي  كواهر الســـلاالقتصـــار علـــى جـــ :فـــي دار صـــدام للمخطوطـــات، ببغـــداد. جـــاء اســـمه

ــ .وهو یطبــع اآلن فــي بیــروت، بتحقیــق هــالل نــاجي، وظمیــاء كاالنتصــار البــن ســناء المل

  محمد عباس. 

  ١الحسن الصریح في مائة ملیح -١٦

المتحــــف ذكر، ویوجــــد مخطوطــــا فــــي زل بالمــــغــــوهــــو دیــــوان شــــعر، للصــــفدي، فــــي ال

دار الكتـب  ، وفـي٥٦٥٧، وفـي الظاهریـة رقـم ٣١٧٧، وأیا صـوفیا ١١١٢البریطاني( ملحق 

/أدب، وهـي فیـر مرقمـة، وفـي آخـر إجازتـه ٥١٢٠رقـم  بخـط الصـفدي :منـه نسـختان، األولـى

فـي /أدب تیموریـة. ٢٣٦رقـم  :هــ ، والثانیـة٧٤٥تبها فـي سـنة كلحفید أبي الثناء محمود، وقد 

عــــن مخطوطـــة دار الكتــــب بخـــط الصــــفدي،  :طوطــــات منـــه مصــــورتان، األولـــىخمعهـــد الم

  . ورد باسم (حسن الصریح في مائة ملیح). ١١٤٢لفاتیكان ا عن مخطوطة :والثانیة

  ٢ألغاز عن النیل حلُّ  -١٧

هـاء الـدین أحمـد بـن علـي بـن عبـد الكـافي، السـبكي، بعـث هي أشعر ملغـزة عـن النیـل لب

  ٧٨٦٦،و٦١١١ي، فرد علیه نظما. منه نسختان في مكتبة برلین، رقمهما بها إلى الصفد

 : ٣حل لغز منظوم -١٨

لوردي، وجواب الصفدي علیه. منه مخطوطة في مكتبة كوبر یلي، فـي وهو لغز البن ا 

  .  ١٥٩٢مجموع رقمه 

  

   ٤دیوان الصفدي -١٩

                                                
، وت��اریخ األدب الع��ربین ١/٣٥١، وھدی��ة الع�ارفین ١/٦٦٧، وكش��ف الظن�ون ٥/٢٤٢انظ�ر: المنھ��ل الص�افي  ١

 .  ٢/٣١٦، واألعالم ١٤/٢٢٣المعارف اإلسالمي ، ودائرة ٦/١١٨لبروكلمان ق 
  ٦/٢٦بروكلمان ق  ،انظر: تاریخ األدب العربي ٢
  ٢/٢٨٩فھرس مخطوطات مكتبة كوبر یلي  ٣
، والكش�اف ع�ن مخطوط�ات خ�زائن ١٤/٢٢٤، ودائ�رة المع�ارف اإلس�المیة، ١١/١٩، ةانظر: النجوم الزاھ�ر ٤

 ،٣٢٠كتب األوقاف 
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أنــه امتلــك نســخة منــه، وبعــض أوراقــه فــي  ١يانیــدي النــاس، وذكــر الكتــأهــو مشــهور ب

. وجــــاء فــــي دائــــرة المعــــارف ٣٤٩٦مكتبـــة األوقــــاف العامــــة، ببغــــداد، ضــــمن المجمــــوع رقــــم 

  اإلسالمیة. 

   ٢الفصحاء وترجمان البلغاءدیوان  -٢٠

أعدت للسـلطان آقبغـا الخصـكي  اوهو منتخبات من الشعر والنثر، ویقول بروكلمان: أنه

، ونســخة فــي المتحــف ٣٨٩ال إلــى الملــك األشــرف. منــه نســخة بخــط المؤلــف فــي فیینــا رقــم 

  .ورد باسم (دیوان العظماء وتراجم البلغاء)،  ٦١٦/٠العراقي رقم 

  ٣فديدیوان مراسالت الص  -٢١

تــب كاإلخوانیــة، والدیوانیــة، وتعلیقــات منــه نســخة بــدار ال مجموعــة مــن رســائل الصــفدي

  /أدب /تیموریة. ٤٢٦المصریة رقم 

(اختیـــــار االختیـــــار) مجهـــــول المؤلـــــف، رقـــــم فـــــي المكتبـــــة الظاهریـــــة بدمشـــــق المخطوط

أوراق جمعهــا أحــد تالمیــذه وجعلهــا فــي فصــلین: مــن  ٨فیــه رســائل للصــفدي، فــي  ١٠٢٢٧

فـي مكتبــة األوقــاف ببغــداد المخطوط(مختـارات أدبیــة) وهــو مجهــول و . ٤قالیـد، وفــي التواقیــعالت

   ١٣٢١.٥طوط كتب في سنة خفیه رسائل نثریة للصفدي، وغیره، والم ٤٥٤٤المؤلف رقم 

  ٦رشف الرحیق في وصف الحریق -٢٢

ورد باسـم (كشـف و .٥٦/٣وهو مقامة أدبیة، فـي الخمـر، منهـا نسـخة فـي األسـكولایر ثـان 

هـان: " وقـد نشـرها لـه نبالرحیق في وصف الحریق)، و(وصف الحریـق) قـال الـدكتور عبـد اإل

                                                
ع�ة اھـ )ھو عالم بالحدیث، جمَّ ١٣٨٢-١٣٠٥( نيسي ، المعروف بعبد الحي الكتامحمد بن عبد الحي ، اإلدری ١

  .  ٦/١٨٧للكتب، انظر األعالم 
، ٢/٣١٦، واألع�الم ١٤/٢٢٢، ودائ�رة المع�ارف اإلس�المیة ٦/١١٧انظر: تاریخ ا ألدب العربي، لبروكلم�ان  ٢

 .  ٤/٢٨٣والقاموس اإلسالمي 
 انظر: فھارس دار الكتب المصریة.  ٣
 ١/٢٠نظر: فھرس مخطوطات دار الكتب الظاھریة "األدب" ا ٤
 ٣/٥٢مكتبة األوقاف  فيانظر: فھرس المخطوطات العربیة  ٥
، وھدی�ة الع�ارفین ١/٩٠٤، وكش�ف الظن�ون ٥/٢٤٣)، والمنھ�ل الص�افي ٥١٤انظر: الدر المنتخب" الترجمة  ٦
 .  ٢/٣١٦، واألعالم ٦/١١٩لبروكلمان ق  ،، وتاریخ األدب العربي١/٣٥١
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م جــامع ١٩٩٥العــدد األول /فــي نیســان  ٣محققــة الــدكتور ســمیر الــدروبي، فــي مجلــة البلغــاء

  عمان األهلیة"

   ١رشف الزالل في وصف الهالل -٢٣

فـي معـاني  ٢فيبروكلمان إلى أن قصیدة الحصكأشار و  ٧٠٦٤من نسخة في برلین رقم 

الكتــاب مطبــوع ضــمن كتــاب السیوطي"رصــف الــآلل فــي وصــف و كلمــة الهــالل منقولــة عنــه، 

 اهـــ ضـــمن مجموعـــة " التحفـــة١٣٠٢الهــالل" مـــن مطبـــع الجوائــب، بالقســـطنطینیة، فـــي ســـنة 

ورد باسم " كشف الزالل في وصف الهـالل" ، و" رصـف الـزالل فـي . و رفة الشهیة"طلبهیة وال

  ف الهالل"وصف الهالل"، و"وص

   ٣الروض الباسم والعرف الناسم -٢٤

مجموعة من أشعار الصفدي، اختارها من شعره، مرتبة بحسب األغراض، بدأها بأبیات 

 يفـي الزهــد، وبعــده الصــبر، والقناعــة ،واألمــر بــالجود، والوحــدة، والتخلي...وآخــر اختیاراتــه فــ

، فـي ٤٨٦٤أیـا صـوفیا منـه نسـخة بخـط الصـفدي فـي  .راض المختلفـةغـاأل المجون ، وأخیـراً 

یــة ، ومنــه نســخة فــي المتبــة الوطن١٨٤٨ورقــة ، ومنــه نســخة فــي األســكولایر ثــان رقــم  ١١٠

من نسخة أیا صـوفیا مصـورة فـي معهـد المخطوطـات العربیـة ، ٧٦، في ١٣٦٨٩بتونس رقم 

  ورقة.  ١١٠/أدي في ٤٣٠بالقاهرة رقم 

، الـروض الناسـم)(الباسـم)، ووورد باسم ( الروض الناسـم، والثغـر الباسـم) ، و(الـروض 

  (الثغر الباسم). و

  ١الشعور بالعور -٢٥

                                                
، ودائ��رة المع��ارف اإلس��المیة ٦/١٩، وت��اریخ األدب اعرب��ي، لبروكلم��ان ق ١/٣٥٢انظ��ر: ھدی��ة الع��ارفین  ١

  .  ٢/٣١٦، واألعالم ٣/١٦٢، وتاریخ آداب اللغة العربیة، لجرجي زیدان ١٤/٢٢٢
ی�ذ ھ�ـ)، ش�اعر، أدی�ب، م�ن تالم٥٥١-٤٥٩أبو الفضل، یحیى بن سالمة، معین الدین ، الخطیب، الحصكفي، ( ٢

، ومعج�م الم�ؤلفین ٨/١٤٨الخطی�ب التبری�زي ، س�كن میاف�ارقین، وص�ار إلی�ھ أم�ر الفت�وى فیھ�ا، انظ�ر: األع�الم 
١٣/٢٠١  . 

، وت���اریخ األدب ٥/٢٤٣، والمنھ���ل الص���افي ٢/٨٧)، وال���در الكامن���ة ٥١٤ ةانظ���ر: ال���در المنتخ���ب (الترجم��� ٣
  .  ٢/٣١٦، واألعالم ١٤/٢٢٢ ة، ودائرة المعارف اإلسالمی٦/٢١١٩العربي ، لبروكلمان ق 
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، وعاشـور ٦١٤، ولینبـرج ٩٨٦٧في تراجم العور وأخبارهم وهو مخطوط فـي بـرلین رقـم 

  . ١/٨٧٣أفندي 

ـــــب ٥/١٢٣٤اهرة ثـــــان قـــــ، ومنهـــــا نســـــخة بال٦١/٣٠الخالدیـــــة فـــــي القـــــدس  ، ودار الكت

ي كتــاب صــرف العــین ، مخطوطــات ذكــره الصــفدي فــوقــد  .١٢١٥،و ١٨٣٤المصــریة رقــم 

حققه عبد الرزاق حسین، وطبع فـي عمـان، دار عمـار ، طبعتـه و . ٤٩أ/٦٨٣٢العمومیة رقم 

  م . ١٩٩٤الثانیة في سنة 

   ٢صرف العین وعرض العین في وصف العین -٢٦

ســة موســوعة عــن العــین فــي الفقــه اإلســالمي، واللغــة األدب، ومختــارات شــعریة اوهــو در 

  سخة وحیدة بخط المؤلف في مكتبتین: ننه لفبائیا، ومأمرتبة 

، وهـــي خمـــس ورقـــات T٥٢_مخطوطـــات شـــرقیة ٣٨٠٦فـــي بـــرلین ، ورقمهـــا :األولـــى 

  فقط، من أول الكتاب . 

، ناقصة من أولها، وهي تكملة المخطوطـة ٦٨٣٢العمومیة، باستانبول ،ورقمها :الثانیة 

  األولى. حققه محمد عبد المجید الشین. 

  .ین)، و(صرف العین عن صرف العین في وصف العین)ورد باسم (صرف الع

  

  

  

  

                                                                                                                                               
، وت��اریخ األدب العرب��ي، لبروكلم��ان ق ٥/٢٤٣)، والمنھ��ل الص��افي ٥١٤انظ��ر: ال��در المنتخ��ب( الترجم��ة  ١
  .٢/٣١٥، واألعالم ١٤/٢٢١، ودائرة المعارف اإلسالمیة ٦/١١٦
ون م�ن ، وإیض�اح المكن�٦/١٢٠، وت�اریخ األدب العرب�ي لبروكلم�ان ق ١٠/٨انظر: طبق�ات الش�افعیة الكب�رى  ٢

ھ��ـ ) دار الفك��ر ، بی��روت ، س��ن ١٢٤٨ت��ب والفن��ون، للبغ��دادي، (ت الكي مال��ذیل  عل��ى كش��ف الظن��ون ع��ن أس��ا
  ، وانظر: مقدمة التحقیق. ٢/٦٧استانبول    ةم نسخة مصورة عن طبع١٩٩٠
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  ١طرد السبع عن سرد السبع -٢٧

ر خاصــیة العــدد ســبعة وشــرفه، ومزیتــه علــى كــوهــو دراســة عــن العــدد ســبعة، ضــمنه ذ

راءات قــر فیهــا العــدد ســبعة ، مــن القــرآن الــریم، والكــغیــره، وأفضــلیته، واختیــارات ونصــوص ذ

  األدبیة.  دیث الشریف، واألسالیبحوالتفسیر، وال

، نســخة كتبــت فــي ســنة ١٣٣٧كــوبر یلــى مــن أربعــة مجلــدات ، هــي:  یوجــد مخطوطــاً 

ورقــة ورد  ١٧٦هـــ ، فــي ٨٣٨، نســخة كتبــت فــي ســنة ٩٨٤هـــ ، وفــي یكــي جــامع بــرقم ٨٧٢

  باسم (طرد السمع عن سرد السبع). 

  ٢عبرة اللبیب بعثرة الكئیب -٢٨

ارض فیهــا مقامــة عــالء الــدین هـــ یعــ٧٢٧وهــو المقامــة األیبكیــة، كتبهــا بمصــر فــي ســنة 

ع الغـزالن) تـهــ) المسـماة ( مرا٧١٧بن محمد السعدي (ت  يالمعروف بأبي عبد الظاهر، عل

فــي أرســالن الناصــري، الــدوادار، وهــو مــن جملــة امــراء الطبلخانــاة (ت  هــا، وهــي رســالة عمل

  )...ألبي عبد الظاهر، أولها، (الحمد هللا حق حمده. هـ ) وكان صدیقاً ٧١٧

/أدب ، ١٢٧٠و٤٨٤مخطوطـــة فـــي : دار الكتـــب المصـــریة ، نســـختان، رقمهمـــا  توجـــد

. ووردت ٢٢/٥٤. ذكــره الصــفدي فــي الــوافي بالوفیــات: ٢٧٠٤/٣ ح_ فــي فــات وتوجــد أیضــاً 

یـب وعبـرة لكئئیـب) و( عبـرة اللبیـب بمصـرع الكئیـب)، و (عبـرة اكباسم ( عبرة اللبیـب بعبـرة ال

  .ب)یب بعثرة الكئیكئاللبیب) و( عبرة ال

  

  

  

                                                
، وھدی�ة الع�ارفین ٢/٨٣، وإیض�اح المكن�ون ٥/٢٤٣في ص�ا"، والمنھ�ل ال٥١٤انظر: الدر المنتخب" الترجمة  ١
  .  ٦/١٢٠، وتاریخ األدب العربي، لبروكلمان ق ١/٣٥٢
، وھدی�ة ٢/١١٢٣ش�ف الظن�ون ك، و٢٤٣-٩/٢٤١" ، والنج�وم الزاھ�رة ٥١٤انظر: الدر المنتخ�ب" الترجم�ة  ٢

  .  ٦/١٢١، وتاریخ األدب العربي لبروكلمان ق ١/٣٥٢العارفین 
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   ١اححغوامض الص -٢٩

م فـــي معرفـــة أصـــول األلفــاظ، واشـــتقاقها، وفیـــه مقدمـــة فـــي جــكتــاب فـــي اللغـــة، وهـــو مع

جـــرد والزیـــادة ، واإلعـــالل، واإلبـــدال، والنقـــل، تالتصـــریف ، تنـــاول فیهـــا أهـــم قضـــایاه، مثـــل ال

فـوظ فـي األســكولایر حهــ ، م٧٥٧والحـذف. وهـو مخطـوط وحیـد بخــط المؤلـف، كتبـه فـي ســنة 

  ورقة.  ٧٣، ومنه مسودة الكتاب بخط الصفدي، في ١١٩/ في ١٩٢رقم 

ورد باســم ( عــواص الصــحاح) حققــه عبــد اإللــه نبهــان، وطبعــه مــرتین، الطبعــة األولــى و 

ة لمخطوطــات العربیــة للتربیــة والثقافــشــورات معهــد ان، مــن م م١٩٨٥فــي الكویــت، فــي ســنة 

  نشر مكتبة لبنان. م، ١٩٩٦والعلوم ، الطبعة الثانیة في بیروت، في سنة 

   ٢غیث األدب الذي انسجم في شرح المیة العجم -٣٠

ثیـر مـن فنـون القـول، ك، حـوى التوهو شرح المیة الطغرائـي الشـهیرة ، فـي أربعـة مجلـدا

فـي مكتبـة  مـا هـو موجـود دا منهـاجـثیـرة كوأنواع العلم، والطرائف األدبیة، والتاریخیة، ونسخه 

ه الصـــفدي، لعلهـــا بخطــه، وفـــي مخطـــوات الجـــامع األحقــاف نســـخة عنوانهـــا مطـــابق لمــا ذكـــر 

، وفــي المكتبـــة األحمدیــة بتـــونس خمـــس ١٩٩٣، و ١٩٨٧الكبیــر بصـــنعاء نســختان رقمهمـــا 

المكتبــــــة  ، وفــــــي١٥٨٧٢، ١٣٧٤٨، ١٣٣٣٦، ١٣٥٨٧، ١٣٥٢٧مخطوطــــــات أرقامهــــــا : 

مكتبـة األقـاف ببغـداد أربـع مخطوطـات، وفـي  الوطنیة بتونس ثـالث مخطوطـات أخـرى، وفـي

  هـ) وفي المكتبة الظاهریة خمس مخطوطات. ١٠٠٨بة كوبریلي نسخة كتبت سنة ( مكت

. ورد ٢٢/١١٣، ١٦/١٤٢، ١٢/٤٣٣، ١١/٣٤ذكـــره الصـــفدي فـــي الـــوافي بالوفیـــات: 

باسم ( الغیث المسجم فـي شـرح المیـة العجـم ) ، ( الغیـث المنسـجم فـي شـرح المیـة العجـم)، 

  عجم)، و( غیث األدب). و( غیث األدب الذي انسجم من شرح المیة ال

                                                
اریخ األدب العرب��ي، لبروكلم��ان ق ، وت��٥/٢٤٣" ، والمنھ��ل الص��افي ٥١٤رجم��ة تخ��ب " التانظ��ر: ال��در المن ١
 . ٣٥، ومقدمة الكتاب ٢/٣١٦، واألعالم ١٤/٢٢٣، ودائرة المعارف اإلسالمیة ٦/١٢٠
، ٢/٣/٨٧، والس���لوك ٢/٨٧" وال���در الكامن���ة ٥١٤ ة، وال���در المنتخ���ب" الترجم���١٢/٤٣٣ال���وفي بالوفی���ات ٢

، وھدی�ة ٢/١٥٣٧وكش�ف الظن�ون ، ٧١٧، وروضات الجن�ات ١/٢/٧، وبدائع الزھور ٥/٢٤٣والمنھل الصافي 
، ومعج��م الم��ؤلفین ٢/٣١٦، واألع�الم ٧٥٦، و٦/١٢٠األدب العرب�ي، لبروكلم��ان ق  خ، وت��اری١/٣٥٢الع�ارفین 

، وفھ�رس مخطوط�ات متب�ة ٢/٨٨. انظ�ر: ال�درر االم�ن ١٦٥، والكشاف ٤/٢٨٣، والقاموس اإلسالمي ٤/١١٤
  .  ٢/٨٥كوبریلي 
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هـــ وبهامشـه رســائل ١٢٩٠طبـع فـي المطبعــة الوطنیـة باإلســكندریة، فـي جـزأین، فــي سـنة

هـــ، ١٣٠٥ أبـي العــالء المعــري ، وطبــع فـي القــاهرة فــي الطبعــة األزهریــة فـي جــزأین فــي ســنة

فـي بیـروت، فـي جـزأین، فـي طبع  و، ألبي نباتة."سرح العیون في رسالة بن زیدون"وبهامشه 

  م، طبعة غیر محققة. ١٩٧٥ر الكتب العلمیة، في سنة دا

  ١فض الختام عن التوریة واالستخدام -٣١

ســتخدام، بینهــا، وبــین اال لتوریــة، تاریخهــا وأنواعهــا، والفــرقكتــاب فــي النقــد، تنــاول فیــه ا

ونسـخه كثیـرة، منهــا:  هــا، وقـدم دراسـة لغویــة وافیـة عـن المشـترك اللفظــي.وأشـهر مـن عـرف ب

 ، وهـي بخــط الصـفدي، ذكــره الصـفدي كثیــراً ١٣٥١، وكـوبر یلــي ٤٢٩، ٢١٩ األسـكولایر ثــان

. حققــه المحمــدي عبــد  العزیــز الحنــاوي، وقــدم ٢٧/١٠٥، و ٢١/٣٦٥الــوافي بالوفیــات: فــي 

م. ورد ١٩٧٩لـــه، ونشــــر بالقــــاهرة، بــــدار الطباعــــة المحمدیـــة بــــاألزهر الشــــریف ، فــــي ســــنة 

  باسم(فض الختام في التوریة واالستخدام). 

   ٢انون  الترسلق -٣٢

هــو مجموعــة مــن الرســائل الدیوانیــة، وأحكــام الكتابــة الرســمیة، واأللقــاب التــي تكتــب فــي 

ت الصفدي، منه نسخة في دار الكتب المصـریة، آیرها، ولعله جزء من منشغطرة الرسائل، و 

ــــم  ،طوطــــات العربیــــةخیموریــــة. فــــي معهــــد المتأدب/ ٤١١رقــــم /أدب، عــــن ٢٢١مصــــورة رق

  ورقة.  ٣٣، في ٦٤٢م مخطوطة سوهاج رق

  :٣قصیدة -٣٣

  ، في برلین، ذكرها بروكلمان. ٧٨٦٠مخطوطة برقم    

   ٤القصیدة التائیة -٣٤

  رج. نب، في لی٤٧٥مخطوطة برقم 

                                                
 ، وفھرس دار الكتب المصریة ، المكتبة التیموریة.  "٥١٤انظر: الدر المنتخب " الترجم  ١
 تب المصریة /المكتبة التیموریة.ك" ، وفھرس دار ال٥١٤انظر: الدر المنتخب " الترجمة  ٢
 ٦/١١٩انظر: تاریخ األدب العربي، لبروكلمان ق  ٣
 ٦/١١٩انظر: تاریخ األدب العربي، لبروكلمان ق  ٤



٧٥

 

   ١لطائیةاالقصیدة  -٣٥

  .٤٧٥رج رقم نبمع شرح لها لعمر بن أبي بكر  العلوائي، وتوجد في مخطوط لی

   ٢القصیدة االمیة -٣٦

، فـــي مخطــوط بوهـــار ٢٤٠، توجــد فـــي نفــح الــیمن لــم یــذكر عنهـــا شــيء لتبــین فحواهـــا

، ولهــا إكمــال ینســب إلــى محمــد بــن بهــرام، البصــري، الســودي، یوجــد فــي مخطــوط ٤٣٦/٩

   .٢/٤٣٤بیتًا في جواهر األدب  ٢١طبع منها .٧٩٧٢/٤برلین رقم 

   ٣الكشف والتنبیه على الوصف والتشبیه -٣٧

تبـة الوطنیــة ببــاریس فــي ك، فــي الم٣٣٤٥وهـو كتــاب فــي البالغــة، منـه المخطوطــة رقــم 

ورقـة. حققـه، هـالل نـاجي، وأبـي عبـد اهللا الزبیـري، وطبعتـه دار الحكمـة، ببریطانیـا فــي  ١٦٧

م. وورد باســـم ( الكشـــف والتنبیـــه علـــى الوجـــه الشـــبیه)، و( كشـــف التنبیـــه علـــى ١٩٩٩ســـنة 

   .الوصف والتشبیه)

  : ٤كشف الحال في وصف الخال -٣٨

للغــة ، وفــي الطــب ، وفــي أقــوال األدبــاء. یوجــد وهــو كتــاب تحــدث فیــه عــن الخــال فــي ا

، وفـي دار الكتـب المصـریة رقـم ٦٩٢٧، وفـي الظاهریـة رقـم ٢٩٣/٤في هافن رقم  مخطوطاً 

  /أدب/ تیموریة. ١٠٥٢

اختـــار بعضـــه محمـــد بـــن محمـــد بـــن شـــرف الزرعـــي، وفـــي معهـــد المخطوطـــات العربیـــة 

، عن مخطةط التیموریة ٨٣٠ مصورة عنه باسم ( المنتقى من الحال في وصف الخال) برقم

ورد باسـم ( و . ٢/٣٦٤صفحة. ذكـره الصـفدي فـي الـوافي بالوفیـات  ٤٤/أدب في ١٢٢١رقم 

  .كشف الحال عن وصف الخال) 

                                                
 ٦/١١٩لمان ق انظر: تاریخ األدب العربي، لبروك ١
 ٦/١٢٠انظر: تاریخ األدب العربي، لبروكلمان ق  ٢
 .  ٢/٣١٦، واألعالم ٥/٢٤٣، والمنھل الصافي ٢/٨٧" ، والدر الكامنة ٥١٤ ةمنتخب" الترجمال انظر: الدر ٣
  .  ١/٣٥٢العارفین  ة، وھدی٢/١٤٨٨، وكشف الظنون ٥/٢٤٣، والمنھل الصافي ٢/٨٧، ةالكامن رانظر: الدر٤



٧٦

 

  : ١كشف السر المبهم في لزوم ما ال یلزم -٣٩

/شـعر، ورد فـي فهـارس الظاهریـة ٧١٥٠كتاب في النقد ، منه نسـخة فـي الظاهریـة رقـم 

  .باسم ( اللزومیات) 

  ٢لذة السمع في وصف الدمع -٤٠

كتـــــاب فــــــي األدب، وهــــــو دراســــــة لغویــــــة عــــــن الــــــدمع فــــــي القــــــرآن الكــــــریم، والحــــــدیث 

الشریف،وكتب اللغة، والطب، مع اختیارات شعریة عن الدمع وتشـبیهاته وألوانـه، وأسـبابه.... 

فن افصال. ینتهي كل فصل منها بمقطوعات شعریة للصـفدي، ویوجـد مخطـوط فـي هـ٣٧في 

، ٨٧٣/٦رج نبــــ، ولی٥٩٧ان(تشــــنیف الســــمع فــــي وصــــف الــــدمع) ، وفــــي میــــونخ ، بعنو ٢٩٧

أدب بعنــوان ٧٠٩٩/٠، ١٧٤٦، وفــي دار الكتــب المصــریة نســختان ٢٢٤٥وعــاطف أفنــدي 

  (تشنیف السمع بانسكاب الدمع)

 ٢١/١٨، ٢/٣٦٤، ٢/١٢٥/أ والـــوافي بالوفیـــات ٥٢ذكـــره الصـــفدي فـــي صـــرف العـــین 

دمع) ، و( تشـنیف السـمع بانسـكاب الـدمع)، و( وتشـنیف ورد باسم ( لذة السمع في وصف ال

  السمع في انسكاب الدمع). 

هــ باسـم( تشـنیف السـمع بانسـكاب ١٣١٢طبع في مطبعة الموسوعات، بمصر في سـنة 

  الدمع) حققه محمد عبد المجید الشین. 

   ٣لمع السراج -٤١

، هـــ ٧٤٧، بخــط الصــفدي، كتبــه فــي ســنة ٣٩٤٨یــا صــوفیا رقــم أأصــل المخطــوط فــي 

طوطـات العربیـة، بالقـاهرة، رقـم خورقة، منهـا مصـورة فـي معهـد الم ١٨٠وهذه المختارات في 

. ذكره الصفدي في مخطوطـة صـرف العـین ٧٧٨٥/أدب. منه مخطوطة في برلین رقم ٨١٥

  . ٥/٢٣٦ب، وفي الوافي بالوفیات ٤١

                                                
  .٢/٣١٦األعالم انظر:  ١
، وذی��ل كش��ف ٢/١٥٤٨، وكش�ف الظن��ون ٥/٢٤٣"، والمنھ��ل الص��افي ٥١٤ ة: ال��در المنتخ��ب" الترجم�رانظ� ٢

، ٦/١١٨، وت�اریخ األدب العرب�ي، لبروكلم�ان ١/٣٥٢، وھدی�ة الع�ارفین ١/٢٩١، وإیضاح المكنون ٨٤الظنون 
  .٢٢٣-١٤/٢٢٢المعارف اإلسالمي  ةودائر

  ، وفھارس المخطوطات العربیة . ١٠٦ي ، لبروكلمان ق انظر: تاریخ األدب العرب ٣



٧٧

 

  ١المجاراة والمجازاة -٤٢

،منـه مقتطفـات فـي طـوب في مجلدین ، جمعه القاضي عـالء الـدین بـن فضـل اهللا كتاب

باســم ( المنتقــى مــن المجــاراة والمجــازاة) وفــي  ٨/٢٢٦قبــو ســراي/ مكتبــة أحمــد الثالــث رقــم 

لمنتقــى مــن كتــاب المجــاراة والمجــازاة)، رقمهمــا امعهــد المخطوطــات العربیــة مصــورتان مــن ( 

ورقـــة. ذكـــره الصـــفدي فـــي ٢٥فـــي  ١٨/٢٦عـــن مخطـــوطتي أحمـــد الثالـــث رقـــم  ٨٢٩، ٨٢٨

  . ورد باسم ( المجازاة والمجاراة). ٢٢/٣٢٦بالوفیات الوافي 

   ٢المحاورة الصالحیة في األحاجي االصطالحیة -٤٣

ـــدین ، اوموضـــوعها حـــوار مـــع أبـــي الحســـن، علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد  ـــاج ال لعزیـــز، ت

بینهــا، أولــه:  تالموصــلي، المعــروف بــابن الــدََّریهم، فــي دمشــق وفیــه مجموعــة مــن المراســال

  .٤٣٢یوجد مخطوطا في األسكولایر ثان رقم  ضلنا بالحجا والبیان...""الحمد هللا الذي ف

   ٣المختار من شعر ابن دانیال الحكیم -٤٤

اختــار الصــفدي الكثیــر مــن دیــوان ابــن دانیــال ، واختیاراتــه موجــودة فــي تذكرتــه، وعنهــا 

 حقق، وطبع قال الصفدي: " وقد اخترت أنا دیوانه، بالدیار المصریة، وهو أجمعه فـي الجـزء

ققه محمد نایف الدلیمي ، وعلق علیه، واستدرك علیه ،ونشرته حرة "كالرابع والعشرین من التذ

  م. ١٩٧٩جامعة الموصل، وطبع في مطابع مؤسسة الكتب للطباعة والنشر في 

  ٤الفاضل مختار شعر القاضي -٤٥

هـــ ، ٧٤٧، بخــط الصــفدي، كتبــه فــي ســنة ٣٩٤٨فــي أیــا صــوفیا رقــم  أصــل المخطــوط

  . ٧٤١ورقة، منها صوة في معهد المخطوطات العربیة بالقاهرة رقم  ٢٠ات في وهذه المختار 

  

                                                
  .  ٢/٣١٦، واألعالم ٦/١٢١، وتاریخ األدب العربي، لبروكلمان ق ٥/٢٤٢انظر: المنھل الصافي  ١
 .  ٦/١٢١، وتاریخ األدب العربي، لبروكلمان ق ١/٣٥٢فین ار، وھدیة الع٢/٤٤١انظر: ایضاح المكنون  ٢
، وانظ��ر مجل��ة ٤/٤٣٣مخطوط��ة دار الكت��ب المص��ریة ، وأعی��ان العص��ر ، ١٤/١٩١الت��ذكرة الص��فدیة، ج  ٣

 .١٤/٣٩المجمع العلمي العربي م 
  /ھـ ، و. ١انظر: مقدمة دیوان القاضي الفاضل  ٤



٧٨

 

  ١مفاتیح األسرار ومصابیح األكوار -٤٦

  ولم یبین موضوعه. ١٣١٠رقم  "فیض اهللا "في ذكر بروكلمان أنه یوجد مخطوطاً 

   ٢زارجمنتخب شعر جمال الدین أبي الحسن ال -٤٧

هـــ، وهــذه ٧٤٧ي كتبــه ســنة ، بخــط الصــفد٣٩٤٨أصــل المخطــوط فــي أیــا صــوفیا رقــم 

  . ٨١٤ورقة، منها مصورة معهد المخطوطات العربیة بالقاهرة، رقم  ١٨٠المختارات في 

   ٣منتخب شعر شهاب الدین العزازي -٤٨

ـ ، وهــذه هــ٧٤٧، بخــط الصــفدي تبــه ســنة ٣٩٤٨صــل المخطــوط فــي أیــا صــوفیا رقــم أ

  .٨١٦لقاهرة، رقم ورقة، منها مصورة معهد المخطوطات العربیة با ٧٦المختارات في 

  ٤شعرمجید الدین بن تمیممنتخب  -٤٩

هـــ ، وهــذه ٧٤٧، بخــط الصــفدي كتبــه ســنة ٣٩٤٨أصــل المخطــوط فــي أیــا صــوفیا رقــم 

  .٨١٦قم ر ورقة، منها مصورة معهد المخطوطات العربیة بالقاهرة،  ٤٧المختارات في 

  ٥منشآت الصفدي -٥٠

مل علـــى الكثیـــر مـــن تشـــایة، میـــع، وتقـــاریر رســـاقوهـــو مجموعـــة مقـــاالت، ورســـائل، وتو 

الفوائد، والمعلومات األجتماعیة، والتاریخیة، والثقافیة، والعـادات والتقالیـد، واألنظمـة السیاسـیة 

،وحســام ٤/٣٣٤فــي : القــاهرة أول  طــاً و واإلداریــة، وعقــود، ونســخ قــرآن، وغیرهــا، یوجــد مخط

ت العربیـة . فـي معهـد المخطوطـا٤٢١، منه نسخة فـي دار الكتـب المصـریة رقـم ٢٦٢الدین 

  ورقة.  ١١٠في ١٦١، عن مخطوطة بشیر آغا أیوب رقم ٨٣٨مصورة رقم 

                                                
  .  ٦/١٢١انظر: تاریخ األدب العربي، لبروكلمان ق ١
ال�دول  ةع، جامع�انظر: فھ�رس المخطوط�ات المص�ورة ، معھ�د المخطوط�ات ، ف�ؤاد س�ید، و لطف�ي عب�د الب�دی ٢

  ٣م ص ١٩٥٧-١٩٥٤العربیة ، القاھرة 
  المرجع السابق.  ٣
  . أنظر فھرس المخطوطات المصورة ٤
، ون����وادر ١٤/٢٢١، ودائ����رة المع����ارف اإلس����المیة ٦/١١٦انظ����ر: ت����اریخ األدب العرب����ي لبروكلم����ان ق  ٥

 .  ٢/٣١٦، واألعالم ٢/١٦٣المخطوطات 



٧٩

 

  ١موشح -٥١

  . ٢٦/١مخطوط منه نسخة في جوتا رقم 

  ٢نسخة الصداق -٥٢

  ر عنه شيء.كولم یذ ٨٤/ب/٤مخطوط، ذكره بروكلمان، من نسخه في القاهرة ثان 

  : ٣نصرة الثائر على المثل السائر -٥٣

البـن دیـد فـي نقـد كتـاب ( المثـل السـائر ابـن أبـي الحكتاب في النقد، أكمل به مـا أجمـل 

 ١٤٠٥، ولیــدن، وكــوبریلى ٣/٤١٣، وثــان ٤/٣٣٩األثیــر) نســخه كثیــرة منهــا : القــاهرة أول 

. ذكره الصفدي في الوافي بالوفیات: ٢٤٣٩/١٢وطوب قابوسراى  ،هـ٩٣٦نسخة كتبت سنة 

 ٨٦٩ة رقــــــم المخطوطــــــات العربیــــــة مصــــــور . فــــــي معهــــــد ٢٧/٣٦، و٢٤/١٣٥، و١٢/٢٧٩

 ٢٥٣/بالغـة، فـي  ٢٨٣عن مخطوطة بخط الصفدي في المكتبـة التیموریـة، رقمهـا  ،بالغة/

  . م١٩٧١مع اللغة العربیة بدمشق جورقة. محمد على سلطاني، ونشره م

   ٤نفوذ السهم فیما وقع للجوهري من الوهم -٥٤

یس، ، مـن عشـر كـرار حكتاب في اللغة ، انتقد فیه الصفدي أخطاء الجوهري في الصحا

. فـي معهـد المخطوطـات العربیـة ٦٨٣٤تبة العمومیة باآلستانة، رقم كورقة، في الم ١٠٩في 

م/ علــم اللغــة عــن مخطوطــة العمومیــة ، وهــي مــن أول الكتــاب إلــى نهایــة ٢٨٨مصــورة رقــم 

أحمـد مفـرح أحمـد  :د باسم (تفرد السهم فیما وقع للجـوهري مـن الـوهم) حققـهر القاف) و  ة(طرف

  ، كلیة دار العلوم ، جامعة القاهرة. ةمیة عالیالسید، رسالة عل

    ١ان في نكت العمیانمینكت اله -٥٥

                                                
 .  ٦/١١٩ق انظر: تاریخ األدب العربي، لبروكلمان  ١
 .٦/١٢١انظر: اریخ األدب العربي، بروكلمان ق  ٢
، وت�اریخ األدب العرب�ي، ١/٣٥٢، وھدی�ة الع�ارفین ٢/١٥٨٦، وكش�ف الظن�ون ٥/٢٤٣انظر المنھل الصافي  ٣

   ٢/٣١٦، واألعالم ١٤/٢٢٣، ودائرة المعارف اإلسالمیة ٦/١١٩بروكلمان ق 
، وت�اریخ اآلداب العربی�ة ١/٣٥٢، وھدی�ة الع�ارفین ٢/١٠٧٣شف الظن�ون ك، و٥/٢٤٣انظر: المنھل الصافي  ٤

  ، فھرس المخطوطات العربیة. ٣/١٦٤: جورجي زیدان 
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 ، والمتحـف اآلسـیوي٩٨٦٦فـي بـرلین  اً كتاب تراجم للعمیان في مجلدین، یوجد مخطوط

ـــاهرة ثـــان ١٧٨٢، واألســـكولایر ثـــان ٢١٨ببطرســـبرج  وفـــي  ٢٠٨، والموصـــل   ٣/٤٢٠، والق

. حققه ونشره أحمد زكي بك، فـي القـاهرة، وطبعتـه  المكتبة الوطنیة بتونس ثالث مخطوطات

  م.١٩١١المطبعة الجمالیة في سنة 

  ٢الهول المعجب في القول الموجب  -٥٦

ریة رقــم صــ، ودار الكتــب الم٢٢٨٢فــي : القــاهرة ثــان  كتــاب فــي النقــد یوجــد مخطوطــاً 

  محمد عبد المجید الشین.:. حققه ١٩٩/بالغة، ودحداح ٤٣٥

ه أكبــر ولعلّــ ،یه الصــفدي ( التــاریخ الكبیــر) وهــو كتــاب تــراجممویســ:  ٣الــوافي بالوفیــات -٥٧

وال یوجــد  ،ر مــن أربعــة عشــر ألــف ترجمــةكثــإذ یحتــوي علــى أ ،المعروفــة ةالمعــاجم التاریخیــ

، ال تكـاد تخلــو منــه مكتبـات العــالم تقریبــاً  فــي كتـاب واحــد، وأجــزاؤه متفرقـة، فــي كــلِّ  مجموعـاً 

همیــة كبیـرة، فقــد ذكــر فیهــا أالصـفدي، ولمقدمتــه  واحـدة مــن المكتبــات الكبـرى، بعضــها بخــط

بعلم التاریخ، وكیفیة كتابته، وفوائده، وترتیب الكنى واأللقـاب مـع االسـم، والخصـائص  تعریفاً 

اإلمالئیة التي توصل إلیها حذاق الكتاب، والرمـوز المسـتخدمة فـي االختصـارات، والصـفات 

ــاالتـــي یجـــب أن یتحلـــى بهـــا المـــؤرخ، وبـــدء ال د العرب.یوجـــد مخطوطـــا فـــي : جوتـــا ریخ عنـــتـ

ــوفیا  ٢٥،٦٠(بخـــط المؤلــــف) ودار الكتــــب التیموریــــة ١٧٣٣ ــا صــ (بخـــط المؤلــــف)، وفــــي أیــ

، وشــهید رقــم ٨٤٠، والســلیمانیة ١٣٩٦إلــى ١٣٩١(بخــط المؤلــف) . ونــور عثمانیــة  ٤٠٣٦

إلـــى  ٤٨٤٣أرقامهـــا  ،، وفـــي المكتبـــة الوطنیـــة بتـــونس عشـــرة أجـــزاء٦٨٢، وجاریـــت ١٩٦٤

ــي بیــــروت ، بواســــطة جمعیــــة المستشــــرقین األلمــــان فــــي ، و ٤٨٥٢ ــد تــــم طبعــــه وتحقیقــــه فــ قــ

  .م١٩٣١في سنة  نسبادااف

                                                                                                                                               
، وت�اریخ األدب العرب�ي، ١/٣٥٢، وھدی�ة الع�ارفین ٢/٦٧٨، وإیضاح المكنون ٥/٢٤٣انظر: المنھل الصافي  ١

، واألع����الم ٤/٢٨٣المي ، والق����اموس  اإلس����١٤/٢٢١، ودائ����رة المع����ارف اإلس����المیة ٦/١١٦لبروكلم����ان ق 
١٢/٣١٥  .  

 .  ٦/١٢١انظر: تاریخ األدب العربي، بروكلمان ق  ٢
 ٣٠، وق��ال ب��ن حج��ر ، والس��خاوي: إن��ھ ف��ي ٢/٨٧ لكامن��ة"، وال��درر ا٥١٤ الترجم��ةانظ��ر: ال��در المنتخ��ب " ٣

، ٧١٧ ات، وروض���ات الجن���١/٧١٢، وب���دائع الزھ���ور ٥/٢٤٤، والمنھ���ل الص���افي ٢/٣/٨٧مجل���داً، والس���لوك 
، ودائ��رة ٦/١١٤، وت��اریخ األدب العرب��ي، لبروكلم��ان، ق ١/٣٥٢، وھدی��ة الع��ارفین ٢/١٩٩٦ش��ف الظن��ون  وك

، ومجل��ة المجم��ع العلم��ي العرب��ي ٤/١١٤، ومعج��م الم��ؤلفین ٢/٣١٥، واألع��الم ١٤/٢٢٠ ةالمع��ارف اإلس��المی
  .٥/١٨٧، ٣/٣٤٣بدمشق 
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  المطلب الرابع

  منهج الصفدي في التألیف

بالمنهج، وأقدرهم على اصطناع األسـالیب العلمیـة فـي  الصفدي من أكثر العلماء التزاماً 

ـــاحثون الیـــوم یالبحـــث، والتخطـــیط والتنظـــیم بطاقـــات،  ودونـــون معلومـــاتهم فـــي ، وٕاذا كـــان الب

یصنفونها بحسـب الموضـوعات، ویرجعـون إلیهـا عنـد الحاجـة، فمـن المعـروف أن الصـفدي ، 

كــان دائــم التقییــد والتــدوین للمعلومــات التــي قرأهــا فــي كتــاب، أو ســمعها مــن شــیخ، أو اطلــع 

یرجــع  ١)ومــات، وســجلها فــي (تذكرتــهلعلیهــا، ونظرهــا فــي دیــوان اإلنشــاء، جمــع كــل تلــك المع

یرهـا أصـحابه یسـتعینون بهـا فـي عإلیها كلما شرع في تألیف كتـاب، أو توثیـق معلومـة ، وقـد ی

  كتبهم.

والخبیر بطریقة الصفدي في التألیف لو ألقى إلیه كتاب من تألیفـه، لـم یسـبق لـه رؤیتـه، 

أو اإلطــالع علیــه وهــو غفــل مــن العنــوان أو اســم المؤلــف، الســتطاع التعــرف علیــه فــي یســر 

هولة، وینســـبه إلـــى صـــاحبه، مطمئنـــا إلـــى رأیـــه، وذمـــك ألن مـــنهج الصـــفدي فـــي األلیـــف وســـ

  . كبیر واضح، ودقیق، ومتمیز بقدر

  تي: یأویمكن بیان أسس المنهج عنده فیما 

_ یقـدم تمهیـدا مطـوال، یشـرح فیـه وهـي مسـجوعة دائمـاً -التمهید: في خطبـة الكتـاب -١

لیف تـأوالغایة من ال  ،اعتمدها، وفصوله تيالأهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره له، ومصادره 

  فیه. 

ـــدمات: وقســـمها إلـــى فصـــول، ویتتبـــع عناصـــر الموضـــوع، تتبعـــا شـــامال مـــن  -٢ المق

الجوانـــب: التاریخیـــة ،واألدبیـــة، واللغویـــة ،واالصـــطالحیة، وفـــي كـــل مجـــاالت العلـــوم العقلیـــة 

یـات، ویوثقهـا، ویـوازن بینهـا، والنقلیة، فیبـین آراء العلمـاء، وحججهـم، والـرد علیهـا، وینقـد الروا

أو یــدمج بعضــها فــي بعــض، ویــدلي برأیــه فیهــا، ویرتبهــا مبتــدئا بــالقرآن الكــریم وعلومــه، ثــم 

                                                
    في أكثر من ثالثین مجلدا ، یراجع عنھا في مؤلفات الصفدي. ١
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واآلثــار المرویــة، ثــم العلــوم األدبیــة واللغویــة، وأخیــرا یعــالج الموضــوع فــي  دیث الشــریف،بالحــ

 مجال العلوم العقلیة، وبخاصة الطب وأصوله.

میها عـــادة (النتیجـــة) وهـــي الهـــدف مـــن تـــألیف الكتـــاب الغایـــة مـــن الكتـــاب: ویســـ -٣

فمـثال: إذا كـان الكتـاب فـي التـراجم،  وهـي غالبـا مـا تخضـع لنـوع مـن الترتیـب، ،والعرض منه

رتب األعـالم ألفبائیـا. وٕان كـان موضـوع الكتـاب اختیـارات شـعریة، رتبهـا حسـب القـوافي. وٕان 

 تیبا ألفبائیا.كان یتناول مادة علمیة، رتبها على حروف المعجم تر 

ون مـن ورائهــا إلـى أمــور فسـتطراد: وهــو ظـاهرة فاشــیة فـي كتابــات القـدماء، یهــداال -٤

 ، منها:ةیر ثك

  .اإلدالل بغزارة العلم، وسعة اإلطالع، وخصب القاف، وكثرة الروایة 

 براز التــرابط بــین الفكــرة ومــا یناظرهــا، إإفــادة الطــالب والدارســین فائــدة جدیــدة، وذلــك بــ

 صلة. علق بالموضوع، أو یمت إلیه بإلى ماله ت وتوجیه نظرهم

  اإلفاضــة فیمــا یؤنســهم مــن الطرائــف، وهــو مــا یعــرف باألحمــاض، أو التفكــه، خــوف

أمـرهم حـب أن یـریحهم، وأن یجـدد نشـاطهم، ثقل الدرس على تالمیـذه وأأاإلمالل، فالمعلم إذا 

 .  تباألخذ في ملح الكالم والحكایا

 ـــك، یهـــدف الصـــفدي _بخاصـــة إلـــى اإلدالل بشـــیوخه، مـــن االستطراد وزیـــادة علـــى ذل

م، وطـرائفهم، ومـا یكـون هومكانته االجتماعیة؛ أما عن شـیوخه فیـروي ذكریاتـه معهـم، وأحـادیث

ا عن مكانته االجتماعیـة، فیتحـدث عـن قصـور األمـراء ، بینهم من مداعبات، ومناقشات، وأمَّ 

، أو كــان بنفســه، أو حكیــت لــهناســبات، شــهدها والســالطین، ومــا یجــري فیهــا مــن أحــداث، وم

ل شــیوخه، ومكانتــه االجتماعیــة حــق لــه اإلدالل بهــا، والتحــدث ثــ. ومــن كــان لــه م١طرفــا فیهــا

 بنعمة اهللا علیه. 

  

                                                
ھ��ـ ١٤٢٥ ١ص��روف الع��ین ، ت��ألیف الص��فدي، تحقی��ق محم��د عب��د المجی��د الش��ین، دار األف��اق العربی��ة، ط  ١
 .١٧-١٦ /١م، ص٢٠٠٥_
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  المطلب الخامس

  لدراسات األدبیةا في مؤلفاته أثر

ریخ، والتــراجم، وتنوعــت تــأكتــب الصــفدي فــي األدب، والنقــد، والشــعر، وعلــوم اللغــة، وال

مجـــال طرقـــه فـــي  ه واختلفـــت بـــاختالف األغـــراض، وقـــد بـــرع الصـــفدي بحـــق فـــي كـــلَّ أســـالیب

  ه في ذلك. ؤ التألیف ، وعال سما

ولعـــل شـــهرة الصـــفدي كمـــؤرخ تســـبق شـــهرته كشـــاعر، وأدیـــب، وناقـــد، وذلـــك ألن كتبـــه 

ء منهـــا، وتــــرجم اجـــز أفطبعـــت  ،نائـــل الكتــــب التـــي عنـــى بهـــا المستشــــرقو التاریخیـــة كانـــت أو 

ه تشـــهد علـــى ذلــك، فـــال یخلـــو كتـــاب مـــن كتــب التـــاریخ فـــي القـــرن الثـــامن بعضــها، ومؤرخاتـــ

  الهجري، وما بعده من نقل عنه وعن مؤلفاته. 

، كثیــر مــن شــیوخه فقــد اهــتم بمؤلفاتــه ،ومــن أتــى بعــدهم فقــد عــرف لــه قــدره معاصــروه

  ذن له في إصالح مؤلفاته. أوبعضهم نقل عنه، وبعضهم 

، مـنهم ابـن رمعاصـرین، ولقـد سـار علـى دربـه الكثیـكتب الصفدي في التراجم، وتراجم ال

، فقـــد أنشـــأ كتابـــه ( أبنـــاء القمـــر بأبنـــاء العمـــر)، وتممـــه إبـــراهیم بـــن عمـــر ١حجـــر العســـقالني

  في كتابه (إظهار العصر ألسرار أهل العصر) ٢هـ )٨٨٥البقاعي (ت 

ري هـ) كما تممه أیضا أحمـد بـن محمـد األنصـا٨٨٥-٨٥٥وتراجم التاریخ لألعیان من (

فــــي كتابــــه(حوادث الزمــــان ووفیــــات الشــــیوخ واألقــــران )، تــــرجم فیــــه  ٣بــــن الحمــــص الشــــافعي

                                                
ھ�ـ ) م�ن أئم�ة ٨٥٢-٧٧٣لعس�قالني، ش�ھاب ال�دین ب�ن حج�ر( اأبو الفضل، أحمد بن علي بن محم�د، الكن�اني،  ١

من�ة، وأبن�اء كاص�انیفھ كثی�رة أش�ھرھا ال�درر الالعلم ، مؤرخ، فقیھ، محدث، شاعر، ولي قض�اء مص�ر م�رات، وت
  .  ٢/٢٠م المؤلفین ج، ومع١/١٧٨القمر وتھذیب التھذیب ، ودیوان شعره، انظر: األعالم 

أدیب لھ " عنوان الزم�ان ف�ي ت�راجم الش�یوخ واألق�ران" اختص�ره ف�ي عن�وان -) مؤرخ (٨٨٥-٨٠٩البقاعي ( ٢
  ١/٧ن ، ومعجم المؤلفی١/٥٦العنوان : انظر: األعالم 

) وتنتھ�ي الثال�ث ٨٥١ھـ )مؤرخ من كتاب�ھ ث�الث قط�ع تب�دأ األول�ى بح�وادث (٩٣٤-٨٨٥انظر: ابن الحمص ( ٣
  .  ٢/١٣٨، ومعجم المؤلفین ١/٢٣٣ھـ ) انظر: األعالم ٩٣٠بآخر (
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علــى نهــج الصـفدي فــي أعیــان  ١وسـار ابــن طولـونهـــ) ٩٠٠حتــى ٨٥١یه مــن سـنة (ر لمعاصـ

خائر القصر في تراجم نبالء العصـر). وسـار علـى نهجـه فـي (ألحـان ذالعصر، وكتب كتابه(

وممن أثر فـیهم مـن بعـده  ،ألقران بین تراجم الشیوخ واألقران)السواجع) وكتب كتابه (التمتع با

یعتمـد مؤلفاتـه فـي كتبـه، وبخاصـة فـي  ٢من األدبـاء والمـؤرخین كثـر مـنهم: ابـن شـاكر الكتبـي

  وعیون التواریخ.  ٣فوات الوفیات

بـه وكتـب كتابـه الكبیـر (  ، وٕاعجابـاً ٤وابن تغري بردي كان من أكثر المـؤرخین نقـال عنـه

، ٦والسـیوطي ٥الذي أكمل به الوفیات وجعلـه ذیـال لـه لصافي والمستوفي بعد الوافي )المنهل ا

 ٩ینقــل عنــه فــي الــدارس فــي تــاریخ المـــدارس ٨وغیــره. والنعیمـــي ٧ینقــل عنــه فــي بغیــة الوعــاة

:یقــول فــي روضــات الجنــات: " وقــد تكــرر ذكــره فــي تضــاعیف هــذا الكتــاب،  ١٠والخوانســاوي

  لتاریخ ابن خلدون المشهور.  وفیات) ، الذي جعله ذیالً والنقل عن كتابه( الوافي بال

 أشـهر نقـاد العصـر، بعـد الصـفدي، ١١وفي مجال النقد تقفى أثره الكثیر ومنهم ابن حجـه

في كتابیه النقدیین (خزانة األدب)و(كشف اللثـام ) تكشـف تـأثره بالصـفدي ونقلـه عنـه.  وقراءة

جدیــدة فــي  نقــل عنــه، بــل فــتح إ لــیهم طرقــاً هــؤالء كثیــرون، ولــم یكــن آثــره فــیهم مجــرد ال وغیــر

لقیة الترجمة القائمة على الوصف الفني، ورسم الشخصیة، في صورة تبرز جمیع جوانبها الخَ 

  والُخلقیة. 

                                                
نظ�ر: مجل�ة المعھ�د العلم�ي العرب�ي أھ�ـ )، م�ؤرخ ، فقی�ھ، ٩٥٣-٨٨٠محمد بن علي ب�ن أحم�د، ش�مس ال�دین ( ١

  .  ١١/٥١، ومعجم المؤلفین ٦/٢٩١، واألعالم ٢٨/٤٩٢بدمشق م 
، ومعج��م ٦/١٥٦ھ��ـ ) ، م��ؤرخ ، أدی��ب ، انظ��ر : األع��الم ٧٦٤ح ال��دین (ت ر ب��ن أحم��د، ص��الكمحم��دبن ش��ا ٢

  .١٠/٦١المؤلفین 
ھ�ـ )تحقی�ق  إحس�ان عب�اس، دار ص�ادر، ٧٦٤لكتب�ي(ت ار كراجع مقدمة فوات الوفیات والذیل علیھا البن ش�ا ٣

 ھـ. ١٢٩٤نسخة مصورة عن طبعة بوالق، سنة  م،١٩٧٣ ةبیروت ، سن
 ٩/٦٥/٧٠ تانظر: الوافي بالوفیا ٤
 .  ١/١١٠ثیر من الوافي ، ومن ذلك وصف عرس آنواك كفیھ نقل  ٥
وي، م�ؤرخ، غ�ھ�ـ ) ح�افظ، مفس�ر، مح�دث ، ل٩١١-٨٤٩عبد ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن محم�د، ج�الل ال�دین ( ٦

  .  ٥/١٢٨، ومعجم المؤلفین ٣/٣٠١ا، انظر: االعالم أدیب، أكثر المؤلفین العرب تثقیف
  .  ١٨/٥٣٩الوافي بالوفیات  ٧
، ٤/٤٣ھـ )مؤرخ، دمشق في عص�ره، انظ�ر: األع�الم ٩٢٧-٨٤٥در بن محمد بن عمر (اأبو المفاخر: عبد الق ٨

  .  ٥/٣٠١،٣١/٣٩٨معجم المؤلفین 
  الوافي بالوفیات.  ٩

ھـ )، مؤرخ، أدی�ب، ص�احب ١٣١٣-١٢٢٦بن جعفر الموسوي. (الخوانساوي: محمد باقر بن زین العابدین  ١٠
  .٩/٨٧، ومعجم المؤلفین ٦/٤٩روضات الجنات، انظر: االعالم 

ت�اب اإلنش�اء، ص�احب كھ�ـ) ش�اعر، ناق�د، أدی�ب، م�ن ٨٣٨-٧٦٧ر بن علي ب�ن  عب�دهللا، تق�ي ال�دین (كأبو ب ١١
 .  ٣/٦٧، ومعجم المؤلفین ٢/٦٧خزانة االدب، انظر االعالم 
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الثانيالمبحث 

  ةیالبالغجهوده الصفدي و 

جمیع ماكتبه الصفدي في البالغة والنقد قد وصل إلینـا، وأن أكثرهـا قـد أنَّ یمكن القول :

دراســتها، إلعطــاء صــورة ل تفــرغ لهــا باحــثی كــيوطبــع؛ ممــا یــوفر المصــادر الكافیــة ل حقــق،

كاملة عن الصفدي البالغـي الناقـد، وعـن النقـد األدبـي فـي القـرن الثـامن الهجـري. وقـد كانـت 

ــه العدیــد مــن المؤلفــات التــي خصصــها للبالغــة والنقــد، و  قــد حصــرها الــدكتور عبــد المجیــد ل

  ي: في ثمانیة كتب وه ١نالشی

 .التنبیه على التشبیه  -١

 .جنان الجناس -٢

 .٢في االنتصار البن سناء الملك كجواهر السل -٣

 .فض الختام عن التوریة واالستخدام -٤

 الكشف والتنبیه على الوصف والتشبیه.  -٥

 ائر على المثل السائر.ثنصرة ال -٦

 ر المبهم في لزوم ما یلزم . كشف السِّ  -٧

 الهول المعجب في القول الموجب.  -٨

  

  

                                                
ؤلفات عن الصفدي، منھا صرف العین ، والصفدي وأثاره، واألدب والنق�د، ول�ذة الس�مع مالكثیر من  عن كتب ١

 في وصف الدمع ، وغیرھا. 
) محدث، أدیب، فقی�ھ، ٥٥٤/٦٣٢أبو الحسن ، علي بن إسماعیل بن إبراھیم ، شرف الدین، الكندي، النجیبي(  ٢
  ، ومعجم المؤلفین. ٤/٢٦٤ر، انظر االعالم عشا
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مانیة، خمسـة منهـا حققـت ، وطبـع منهـا أربعـة والسـادس مخطـوط فـي دار ثلكتب وهذه ا

  ابان اآلخران هما: تالكتب، والك

 التنبیه على التشبیه .  -١

 جواهر السلك في االنتصار البن سناء الملك.  -٢

بیـان لسوف أتحدث عن بعض كتبه في البالغـة ، و آلن. ولم یتبین مكان وجودها حتى ا

  لكتاب. ا، وتوضیح صورة منهاج الصفدي في ذلك
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  المطلب األول

  "جنان الجناسكتابه "

  مقدمة الكتاب:

أنــه حققــه علــى نســخة فریــدة.  :مــة أوردهــا المحقــق، وفیــه ذكــر المحقــقدیبــدأ الكتــاب بمق

تحدث المحقق األستاذ هالل ناجي في مقدمته لكتاب جنان الجناس عن أسماء بعض الكتب 

، وكتـاب (األنـیس فـي ١كتاب(أجنـاس التجنـیس) للثعـالبين الجنـاس نـذكر منهـا فـالتي تناولـت 

  غرر التجنیس )وهو أیضا للثعالبي، وكتاب (جبن الجناس) لجالل الدین السیوطي. 

دمته عن تقسیم الصفدي للكتاب( جنـان الجنـاس) فـذكر أنـه قسـمه قتحدث المحقق في م

یـان تصـرف مادتـه فـي ، فالمقدمة اشتملت على اشتقاق الجناس لغـة، وب٢ن ونتیجةیإلى مقدمت

عند تقدیم بعض األجزاء على بعض، وذكر حـدوده ورسـومه وبیـان  ،الصور التي تركب منها

  ما یقبح منه وما یحسن.

یفیـة انقسـامها. أمـا النتیجـة فـذكر أنهـا كوفي المقدمة الثانیة فصـل یشـتمل علـى أنواعـه و 

مقدمـة المؤلـف والتـي بـدأها وبعد الفـراغ مـن مقدمـة المحقـق تـأتي  ،العمل الذي هو ثمرة العلم

وملــك مــن شــاء مــن البشــر قیــادة،  ،بقولــه( الحمــد هللا الــذي رفــع فــي فــن البــدیع جنــان جناســه

نفاسـه). ثـم یقـول بعـد الحمـد هللا والثنـاء أارها لألدیب إلى أن قاس المسلك األذخر بدوأعلى مق

" فلمــا كــان فــن والصــالة علــى النبــي صــلى اهللا علیــه وســللم متحــدثا عــن فــن البــدیع فیقــول : 

البـــدیع فـــي الـــزمن المتـــأخر، خصوصـــا نـــوع التجنـــیس الـــذي هـــو ركـــن شـــرفي، وبیـــان ســـرعته 

ثـم بـین بعـد ذلـك سـبب تصـنیفه لهـذا  ٣ة سـجعته"یـودیباجة صفاته في صفته وآیة سـجدته وغا

ویوضح سببه بالشـواهد  ،وینفي العلة ،(أحببت أن أضع فیه ما یشفي الغلةالكتاب فنراه یقول:

                                                
 ة) لغ��وي، أدی��ب م��ؤرخ ، ش��اعر، انظ��ر: دمی��٤٢٩-٣٥٠عیل( اأب��و منص��ور، عب��د المل��ك ب��ن محم��د ب��ن إس��م ١

، وال��وافي بالوفی��ات ٢/٢٦٣، والص��بر ١٧/٤٣٧، وس��یر أع��الم الن��بالء ٤/٢/٥٦٠، وال��ذخیرة ٢/٢٢٨القص��ر 
 .  ٦/١٨٩، ومعجم المؤلفین ٤/١٦٣، واألعالم ١٩/١٩٤

   .٤٠مقدمة المحقق ص ٢
  بق.المرجع السا ٣
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نــوع  لــه، یــرد كــل فــرع إلــى أصــله، ویمیــز كــلَّ آفبعــد أن كانــت  ،ویظهــر بــدوره كاملــة ،واألدلــة

  )١بجنسه القریب وفصله.....

وقــد رتبــت ذلــك الكتــاب إلــى  "...وبعــد هــذه المقدمــة المســجوعة یوضــح تقســیمه للكتــاب

مقـدمتین ونتیجـة، األولـى تشـتمل علـى اشـتقاق النـاس ، والثانیـة تشـتمل علـى أنواعـه وقسـمتها 

 "وأما النتیجة فهي العلم الذي هو ثمرة العلـمویمضي قائُال ".... ..."وكیفیة انقسامها وحصرها

وأرتبــه علـى حــروف المعجــم  هـذا الفــن أنظمـهوالتزمـت أن أســوق مـا وقــع لــي ... ثـم یقــول: " 

  ٢من أولها إلى آخرها، وسمیته(جنان الجناس)

المصــنف، وأنــا أعلــم إننــي قــد  وقــد وضــعت هــذا :"...  فــي خاتمــة المقدمــة وأخیــرا یقــول

وجعلتهـا دریئـة الطـاعن الـذي ال یحمینـي  ،عرضت نفسي، ونصـبتها غـرض الراشـق بالمالمـة

ال یـزال اإلنسـان فـي أمـان مـن عقلـه حتـى یقـول شـعرا أو یضـع كتابـا" فكیـف ...من ألف رمـح

واهللا  وٕانمـا الشـعر لـب المـرء یعرضـه... بمن جمع بینهما، ولكن كل حیوان یعجبه طنین رأسه

یـــه أنیـــب، وٕانـــه علـــى كـــل شـــيء قـــدیر المســـؤول فـــي التوفیـــق إلـــى الصـــواب علیـــه توكلـــت وٕال

  . ٣"جدیر وباإلجابة

  موضوع الكتاب

كمـا ذكــر صـاحبه أنــه مقسـم إلــى مقـدمتین ونتیجــة، والمقدمـة األولــى إلـى أربعــة  والكتـاب

مـــا یتعلـــق فصـــول : جـــاء الفصـــل األول مـــن المقدمـــة األولـــى فـــي تســـمیة واشـــتقاق الجنـــاس و 

  . ٤بذلك

مــن الكتــاب نجــده تحــدث فیــه عــن تصــرف مــادة الجنــاس  نيوٕاذا انتقلنــا إلــى الفصــل الثــا

فیقول في ذلك" اعلم إن الجنس الذي هو األصل لتلك الصغ المـذكورة باختالفهـا فـي الفصـل 

أقسـام بطریـق الحصـر لـذلك خمسـة  من " ج، ن، س"ویرى أن هذه الحروف تخـرج منهـا سـتة

                                                
 .٤٢انظر: مقدمة المصنف ص  ١
  .٤٢انظر: مقدمة المصنف ص  ٢
 .٤٤انظر: مقدمة المصنف ص  ٣
 
  . ٣٦جنان الجناس ص  ٤
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. فــإذا انتهــى مــن عالمــة الســابق نــراه یشــرع فــي ذكــر األقســام ١ة، وواحــد مهمــلمنهــا مســتعمل

  الستة، من أن األول هو "ج، ن، س"فهو الجنس. 

  . ٢) وهو السجنوالثاني: وهو (ن، ج، س) وهو الجانس. والثالث وهو (س،ج، ن

مـا كر أن المستخدم خمسة وأالكلمة حتى أقسامها الستة، ثم یذ وهكذا یستمر في تقلیبات

یتقـل إلـى الفصـل الثالـث وفیـه (ج، س، ن) . وبعـد الفصـل الثـاني ف السادس فهـو مهمـل وهـو

یتحـــدث عـــن أقســـام الجنـــاس وأنواعـــه، وهـــي التـــام ،والمغـــایر، والمركـــب والمـــزدوج، والمطبـــع، 

  . ٣والخطى، والمخالف والمقارب، والمعنوي

لجنـاس وهـو أراء البالغیـین وٕاذا تركنا الفصل الثالث وانتقنا إلى الفصل الرابـع هـو "حـد ا

وأمــا المقدمــة الثانیــة فهــي أطــول مــن المقدمــة األولــى، وفیهــا أورد عــددا  ٤فــي تعریــف الجنــاس

فیبــدأ أوال بالجنـاس التـام ویــورد لـه األمثلــة والشـواهد ، ثــم الشـواهد للجنـاس بأقســامه المختلفـة. 

  فصل. هذا ال ةیستمر في ذكر أقسامه مستشهدا لها باألمثلة حتى نهای

وفي نهایة الكتاب تأتي النتیجة وهي ثمرة ما تقدم ذكره ویقول في جزء منها " قـد وعـدت 

علــى  ر مرتبــاً ثــفــي صــدر هــذا األلیــف أن أســوق مــا وقــع لــي مــن  الجنــاس فــي الــنظم دون الن

  حروف المعجم وبدأها بقافیة الهمزة ، فیقول في جزء منها:

  لى المحب عزاءما عز فیك ع    اءــلوجّف منك مع الغرام جف

  ٥ر غرامه األحشاءتحشى بجم    أما خالیا من لوعة الصب الذي

  

                                                
 ٤٨المرجع السابق، ص  ١
  ٥المرجع السابق ص  ٢
  ٥١-٥٠المرجع السابق ص  ٣
  ٥٥المرجع السابق ص  ٤
  
  ٨١المرجع السابق ص  ٥
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  المطلب الثاني

  "واالستخدام لختام عن التوریةا فضكتابه "

خطبة الكتاب بدأها بحمد اهللا سبحانه وتعالى، والصالة علـى رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه 

والشــعر هــو الــذي یحیــا بــه فضــلها  ،وذخـائر وسـلم، وذكــر أن واضــع اللغــة، أودع فیهــا أســراراً 

لت فـي البضـائع فصـاحته، وكلمـا غ" وكلما قلت في البدیع صناعته ، فیقول عن البدیع ویزید

ویمضـي قـائًال عنـه  قلیـل الوجـود غـالي" لباب غصونه، وقد علـم أن كـلَّ في غضونه جنت األ

نه، وأمــا المولــدون یجــري علــى ألســنة القــدماء بطبــاعهم، ولــم یكونــوا یقصــدو البــدیع قــدیم، "... 

  . ١"من الشعراء فقد أثروا منه، ومنهم من قصده كأبي تمام الذي أكثر من الجناس

شـعراء مصـر  ند، ولكنه لم تكثر، ولم تقصر إال في وقت متأخر، عالتوریة عرفت قدیماً 

_رحمــه اهللا_ممــن ذلــل صــعابها، ومهــد بــاألمن مخاوفهــا  ٢، "والقاضــي الفاضــلةوالشــام خاصــ

الفة أهــل عصــره، وأصــحابه ســأنــزل النــاس ســاحتها ورحابهــا، حتــى أرشــف هــذه الوشــعابها، و 

:"أحببت أن أضع فـي ٣الذین نزلوا ربوع مصر)، وبعد أن استعرض فحول هذه الصناعة، قال

حیاهـــا الـــدري حجـــاب منـــوع التوریـــة واالســـتخدام موضـــوعا یكشـــف عنهـــا النقـــاب ویرفـــع عـــن 

لیف الـذي وضـعته عجیبـا، وأتحفـت بـه مـن أصـبح السحاب، فابتدأت_بعون اهللا_ في هـذا التـأ

  باألدب من الناس غریبا، وأردت أن أرتب هذا الكتاب على مقدمتین ونتیجة"

  أما المقدمة األولى: فمركبة من أربعة فصول، وتتمة. 

  دتها. ااألصل األول: في اشتقاق التوریة وتصرف م

  األصل الثاني: في اختالف البلغاء في اسم التوریة. 

  : في حقیقة التوریة، ورسمها، وكشف ماهیتها. ثصل الثالاأل
                                                

ھ��ـ ) تحقی��ق المحم��دي عب��د العزی��ز الحن��اوي، دار ٧٦٤دي (ت ف��ض الخت��ام ع��ن التوری��ة واالس��تخدام ، للص��ف ١
 .١٦م ص ١٩٧٩الطباع المحمدیة ، القاھرة ، سنة 

ص�الح ال�دین ال�ذي  رھ�ـ) وزی�٥٩٦-٥٢٩أبو علي : عبد ال�رحیم ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ، مجی�د ال�دین ، البی�اني ( ٢
، وم�رآة الزم�ان ١٧ل ا لرروض�تین ، وذی�٣٠افتتح البالد بقلمھ، كاتب، شاعر، مؤرخ. انظ�ر: الج�امع المختص�ر 

، ٣/٣٤٦، واألع���الم ٥/٤٢٢، والعق���د الثم���ین ١٣١، وثم���رات األوراق ١٨/٢٣٥، وال���وافي بالوفی���ات ٨/٤٧٣
  ،  ٥/٢٠٩ومعجم المؤلفین 

 .١٤٦ص  مرجع سابق فض الختام عن التوریة واالستخدام ، للصفدي  ٣
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  األصل الرابع: في االستخدام، وما یتعلق به. 

  التتمة: في إیراد نوع من التضمین یجري مجرى التوریة. 

  وأما المقدمة الثانیة: فمركبة من أربعة أصول، وتتمة. 

  األصل األول: في فائدة األشتراك.

  رك، وحجة وقوعه.األصل الثاني في رسم المشت

  األصل الثالث: في تعدد وقوعه. 

األصل الرابع: فیما حصل للشعراء من الوهم في التوریة، وختم االصل بفصـلین: فصـل 

  في التوریة الناقصة ، وفصل في التوریة البعیدة. 

  لط من االشتراك. غة: فیما یتعلق بالالتتم

ســتخدام مرتبــا علــى توریــة واالفــي ســرد مــا أتفــق لــي وقوعــه مــن الــنظم فــي ال"النتیجــة: 

  ١.. "حروف المعجم..

ن جوانب من فصال بعنوا فعقدتور المحمدي عبد العزیز الحناوي، كحقق هذا الكتاب الد

  تام، نلخصها فیما یلي:خأصالته وتقلیده في كتاب فض ال قدراته العلمیة ومبلغ

سماء المختلفة لها قدرته العلمیة في مبحث" اختالف البلغاء في اسم التوریة، فذكر األ -١

أو اإلتهـام، والتخییــل، ونـاقش هــذه عنـد البالغیــین، وهـي اإلیهــام، أو التـوهم والتوجیــه، 

 التعریفات مناقشة لغویة واعیة، وارتضى منها لفظ التوریة"

فـات البالغیــین، وأقســامها، یقدرتـه العلمیــة فـي بیــان حقیقـة التوریــة وأقسـامها: فنقــل تعر  -٢

ــه مــن أصــالة إال ب توضــیح األقســام توضــیحا فــاق غیــره، ومعتمــدا علــى أمثلــة ولــیس ل

 وفیرة من النصوص األدبیة، كما هو معروف في منهجه. 

                                                
  .١٥٠المرجع السابق ص  ١



٩٣

 

خدام، والتفرقـة بینـه وبـین التوریـة ، وقـد اسـتعمل حسـه جهده العلمي فـي تعریـف االسـت -٣

ــــدي لتصــــحیح نظــــرات بعــــض البالغییــــین فــــي أمثلــــة خلطــــوا فیهــــا بــــین التوریــــة  التق

 واالستخدام. 

ده العلمي في تعریف المشـترك، وحجـة وقوعـه، وفائـدة االشـتراك، ویبـدو أنـه حیثمـا جه -٤

 یطلق لفظ " المشترك" یرید منه التوریة أو االستخدام. 

درة نقدیــة فائقــة فــي مبحثــه(ما حصــل مــن الــوهم فــي االشــتراك)، وبنــى نقــده قــأظهــر م -٥

لصـفدي واضـحة روته الواسعة في اللغة، وعلومها المختلفة، وظهرت شخصیة اثعلى 

 في بحوث كثیرة بالغیة ونقدیة. 

مــور أخــذت علــى الصــفدي ) ذكــر الــدكتور المحمــدي مــا عابــه هــو أوتحــت عنــوان (  

  علیه، وما عابه به نقاد عصره.

  فما عابه علیه: 

 افتتاح خطبة الكتاب بدیباجة مسجوعة، من اللغة.  -١

كثیــر مــن األحــوال  یــأتي بشــواهد التوریــة فیهــا الغــث وفیهــا الســمین، وال یحــدد فــي -٢

 موضع الشاهد. 

یـورد مـن شـعره أبیاتـا فیهـا ضـعف فــي األسـلوب، وضـآلة فـي المعنـى ، وعـدم دقــة  -٣

 في انتقاء األلفاظ، وفي بعضها ألفاظ عامیة. 

 یستطرد إلى أمور ال تستلزمها مباحث الكتاب.  -٤

 أورد مبحث (فائدة المشترك) قبل (رسم المشترك وحجة وقوعه)  -٥

ما یراه هو عیبا، فمـا یعـده اآلن كل عیب ت فال، النتقاداتفي كل هذه ا حثةالبا وافقهتوال 

حكــم ال تعامیــا قــد ال یكــون كــذلك فــي عصــره. وٕالزامــه بمــا یخــالف منهجــه الــذي درج علیــه 

  مبرر له. 
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  ومما عابه علیه نقاد عصره: 

 ما ذكره ابن حجه من سرقته المعاني.  -١

ضـمین الـذي یجـري مجـرى  التوریـة. ثـم واختالف البلغـاء فـي اسـم التوریـة وفـي الت -٢

عقد فصال قارن فیه بین كتابي (فض الختـام) ، و(كشـف اللثـام)، وبـین مـدى تـأثر ابـن حجـة 

  بالصفدي. 
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  المبحث الثالث

  الصفدي والشروح األدبیة

ا یحتـــاج إلیـــه األدیـــب الكاتـــب الموهبـــة الفطریـــة التـــي تمكنـــه مـــن اإللمـــام بمعنـــى أول مـــ

لمرهــف بإإیقــاع اللغــة، والتمییــز الــواعي بــین األلفــاظ فــي عــذوبتها، ثــم العربیــة ، واإلحســاس ا

والحفظ والروایة، والنقـد. والصـفدي أدیـب موهـوب، وكاتـب  ،علیه أن ینمي تلك الموهبة بالعلم

  في ضروب الكتاب، من شعر، وأدب، ونقد، وغیر ذلك. 

ع الواســــع، ، فأخـــذ یوســــع مداركـــه، بــــاإلطالوالتهــــذیب تعهـــد الصــــفدي موهبتـــه بالصــــقل

متالكـه الكثیـر مـن المؤلفـات واإلطـالع علیهـا، أخـرج منـه دراسة الجادة، والـذهن المتوقـد، واوال

  أدیبا، ناقدا، شاعرا. 

تـألیف یومـا واحـدا، وقـد وقد كان الصفدي دائم النشاط، غزیـر اإلنتـاج، لـم یتوقـف عـن ال

تحلیــل وٕایــراد الشــروح، كتبــه غیــره بال اً ، حیــث یتنــاول نصــســلك طرقــًا خاصــة بــه إلخــراج كتبــه

یرة التــي لهــا عالقــة بــذلك الــنص، متنــاوال ذلــك بجــرأة فــي همستشــهدا بــالمواقف والمقــوالت الشــ

ه، وبمخالفة العلماء في أذواقهم ونظراتهم، بعـد أن كـان یستشـهد بـأقوالهم، لیطمـئن إلـى تتعلیقا

  داد ما یعرضه ویبدیه. س

ـــك الكتـــب الغیـــث المســـجم فـــي شـــرح المیـــة العتومـــن   جـــم، تلـــك الالمیـــة التـــي نظمهـــال

  رسالة بن زیدون . معهم أیضًا  منهم الصفدي، وشرح ر،الطغرائي، وشرحها الكثی
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  المطلب األول

  شرح المیة العجم

إســـماعیل بـــن الـــدین المیـــة العجـــم لمؤیـــد بأول مـــا تصـــدر بـــه الكتـــاب تعریـــف مختصـــر 

هـــ نظمهــا ببغــداد ســنة ٥١٤الحســین بــن علــي، فخــر الكتــاب العمیــد الطغرائــي، المتــوفى ســنة 

هـ في وصف حاله وشكایة زمانه. اعتنى بها األدباء ، (فشرحها صالح الدین خلیل بـن ٥٠٥

هـ شرح، أوله الحمد هللا الذي شرح صدر مـن أحـب تـاریخ ٧٦٤یبك الصفدي ، المتوفى سنة أ

  وشرحها غیره كثر.  ١األدب...)

 ٢ئا علــى طریــق االســتطرادســماها الغیــث المســجم فــي شــرح المیــة العجــم، ذكــر فیــه شــی

فصار مشـحونا بغرائـب الجـد والهـزل ، وأحسـن المجـامیع، وأن الصـفدي ال یغـادر صـغیرة وال 

هـو لـى علـم ، ومـن غریبـة إلـى غریبـة، فكبیرة من فوائده إال أظهرها، وانه ینتقل فیه من علـم إ

، وأورد بـــدأ كعادتــه بمقدمـــة افتـــتح بهــا شـــرح قصـــیدتهفغریــب فـــي بابــه، عزیـــز علـــى طالبــه. 

" إن القصــیدة ٣بعــد أن أثنــى علــى القصــیدة جــل الثنــاء بقولــه ،منهاجــه فــي شــرح تلــك األبیــات

المسـماة بالمیــة العجــم رحــم اهللا نــاظم عقــدها ، وراقـم بردهــا، ممــا تعــاطى النــاس مــرام أكوابــه، 

  وتجاذبواهداب أهدابه، واقتطفوا ثمر معانیه متشابها وغیر متشابه"

  ها. ــع إلى حفظـق السمـبفیس    أما فصاحة لفظها 

  فیطوف منه بخمر األنس جامها     هاــأما انسجام

  ها ــانیـــزهة معـــفن     هاــا معانیـأم

  هاــوى فیــذهب القـــفت    ها ــا قوافیـأم

  رضي األكباد في األجسامتـف       اــما شكواهأو 

                                                
عجم، تألیف صالح الدین خلیل بن ایبك الصفدي ، دار الكتب العلمیة، بی�روت الغیث المسجم في شرح المیة ال ١

  م ١٩٩٠-ھـ ١٤١١ ٢لبنان، ط 
 االستطراد: إیرادشيء في النص لم یكن منھ، بغرض التوسع في النص ،  أو التفكھ، أو النكت  ٢
 . ١٠الغیث، ص  ٣
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أبـو إسـماعیل بـن فخـر الكتـاب  مؤیـد الـدین ه، وهـو العمیـدتـووفا ١ثم ذكر مولد الطغرائـي

هاني المنشـأ المعـروف بـالطغرائي . تـوفي باالصـ،الحسین بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الصمد

  ئة. اسنة خمسة عشر وخمسم

ٕایراد و یمیــاء ، والكــالم علــى مــا یتعلــق بقــوافي الشــعر،كتــاب الحــدیث عــن الكثـم تضــمن ال

  شيء من نظم المؤلف فیما یتعلق بالمتن من العروض والقافیة. 

  : ابشرح القصیدة وأوله ثم بدأ

  ٢لیة الفضل زانتني لدى العطلحو     ي صانتني عن الخطل      أأصالة الر 

وتضــمن شــرح هــذا البیــت الكــالم علــى واو العطــف، وفیــه فوائــد منهــا الــتكلم علــى قولــه 

  ٣نِّي ُمَتَوفِّیَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ )ِ(تعالى: 

  الشروح. و راد الكثیر الكثیر من المواقف ثم إیراد المشهورین بالرأي والدهاء... ثم إی

واستمر هكذا في شرح األبیـات، إلـى أن وصـل إلـى شـرح آخـر بیـت، وقـد قـال الصـفدي 

یزید جیدها فرائـدا، وقصـیدتها فوائـدا،  لك الالمیة" وقد أحببت أن أضع علیها شرحاً تفي شرح 

ال إیضــاح معنــى إال ممــا مســعت فوعیــت وجمعــت فأوعیــت، وال أغــادر فیهــا لغــة وال إعرابــا، و 

  نبهت إلیه وأشرت بحسن اإلمكان إلیه. 

وتعتـرض جملـة ذكـره بغتـة، ویبدیـه الضـمیر علـى  ،هذا ما یستطرد إلیه الكـالم مـن نكتـه

وعنوانــا یــدل علــى الفضــیلة التــي امتــاز بهــا  ،دبلــأل اً لســان القلــم، لیكــون هــذا الشــرح أنموذجــ

مهمــة، وشــواهد هــي لجامحــات المعــاني  لســان العــرب، فقــد أودعــت فیــه فوائــد جمــة، وقواعــد

   ٤م غمة"كأزمة، ودالئل تبرهن كل علم فال یكن أمركم علی

                                                
وتتض�من  جليالكتب فوق البسملة بالقلم ال ، وھي الطرة التي تكتب في أعلىيوھذه نسبة إلى من یكتب الطغر ١

 .  ١١٦نعوت الملك، وألقابھ، وھي لفظة أعجمیة: الغیث ص 
 ٦٣الغیث ص  ٢
  من سورة آل عمران. ٥٥من اآلیة  ٣
  ١٣الغیث ص  ٤
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ا، ویـأتي بكـل الشـواهد والـدالئل، واستمر بهذا المنوال یشرح في أبیات القصیدة ویفند فیه

  لى أن وصل إلى آخر بیت في الالمیة وهو: إ

  ى مع الهملن فطنت له       فأربا بنفس أن ترعإقد رشحوك ألمر 

   ١م بقولهلجناس وغیره، للشارح وغیره، واختتثم ختم الكتاب بنبذة عن لطائف ا

  ع الحب أصبح ینتمي ـلهم بدیمن یلوم ثالثة        یب و ــأنا والحب

  یجري ألست تراه مثل العندمي ي الجناس ألن دمعي عن دمي      فل

  زم ـما لم یله لزوم ــولعاذلیــلى       وله مطابقة التواصل بالق

  وقوله: 

  رت في وصفهــه      إال بلیغ حال تعجبوا منه فما حسن

  ب في ردفهـه أطنــإن كان قد أوجز في خصره     فإن

  ه ـب في عطفتِّ إال وقد رُ في صدغه       وما أتى بالواو 

                                                
 . ٤٣٨الغیث  المسجم ص  ١
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  المطلب الثاني

  شرح رسالة بن زیدون

ي التـــألیف والتصـــنیف، طریقـــة بـــدأ الكتـــاب بقولـــه مـــن الطرائـــف التـــي ســـلكها القـــدماء فـــ

ز اشتهر جره، أو كتاب مؤ كالشروح والحواشي والتعالیق، یعمد المؤلف إلى نص نفیس سار ذ

كــان مبهمــا، أو یبســطه باإلیضــاح إن كــان مــوجزا، ویزیــد  إنفیتناولــه بالتفســیر والشــرح  ،أمــره

مـا یتـداعى إلـى فیـه بمـا یتـاح مـن المعـاني، ومـا وقـع مـن الخبـرات والمشـاهدات، ثـم یسـتطرد ب

 ًا،ع وروى، فیكــون الكتــاب بعــد ذلــك شــیئا آخــر ذهنــه مــن فنــون الكــالم قــراءة أو حفظــا، أو ســمِ 

  سائل في كتبه. ملشتیت ال حافال بالفوائد، جامعاً 

وبهــذا المــنهج المفیــد تــم حفــظ كثیــر مــن أبــواب العلــوم والفصــول فــي اآلداب ومرویــات 

في بطون وأسفار ربما تكون قد ذهبت بها عوادي  الشعر وأطراف الفنون، ونقل إلینا ما أودع

  األیام. 

ـــن زیـــدون) وهـــي الرســـالة  هـــذا الكتـــاب أســـماه صـــاحبه(تمام المتـــون فـــي شـــرح رســـالة ب

عرف به ونسب إلیه. ثم  ،صاحب مذهب في الكتابة واإلنشاء ١المعروفة بالجدیة البن زیدون

  ب إلى فصول. تأتي المقدمة كعادة الصفدي في مؤلفاته، ثم تقسیم الكتا

ـــن زیـــدون، وٕایـــراد شـــيء مـــن شـــعره الـــذي رق وراق، وهـــو ذو  أول فصـــل فـــي ترجمـــة ب

الوزارتین، الكاتب المجید المفید، الناظم، الناثر، البلیغ، المفوه اللسن أبو الولید أحمد بـن عبـد 

  . ٢اهللا بن أحمد بن غالب بن زیدون المخزومي، األندلسي، القرطبي

  ي إلى الوزیر أبي عامر بن كعلى لسان والدة بنت المست وله الرسالة التي كتبها

الم وأجـاد كـمكان القول ذا سعة. وتلعب فیهـا بـأطراف ال اعبدوس، یتهكم به فیها، فوجد فیه

   ٣فیها ما شاء

                                                
ھ��ـ ، ١٣٨٩تم��ا م المت��ون م��ن ش��رح رس��الة ب��ن زی��دون، لخلی��ل ب��ن  أیب��ك الص��فدي، تحقی��ق محم��د أب��و الفض��ل ١

  ١١، دار الفكر العربي ، مطبع المدن ص ١٩٦٩
 .وما بعدھا ٢٨٩ /١الذخیرة:  ٢
  دار الغكر العربي، تحقیق محمد أبو الفضل غبراھیم.  في وھي الرسالة الھزلیة: شرحھا بن نبات، نشرت ٣
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 وكل رسائله هكذا مشحونة بفنـون األدب، ولمـع التـاریخ ، واألمثـال الغریبـة، نثـرا ونظمـا،

زیدون، " وبدأ الصفدي بقوله: " وها أنا أورد الرسـالة منقولـة  ثم بعد ذلك أورد نص رسالة بن

من خط اإلمام على بن ظـافر، رحمـه اهللا تعـالى وأثبتهـا جملـة، ثـم أعـود بعـد ذلـك وأورد شـیئا 

همــة، وفصــلت مجملــه، بفشــیئا، مــن أولهــا إلــى آخرهــا، وكلمــا أوردت منهــا شــیئا أوضــحت م

    ١المقصود باهللا تعالى" بلوغفي  وأوردت ما له به عالقة، مستعیناً 

" كتب أبو الولید أحمد بن زیدون إلـى ابـن جهـور : "یـا مـوالي وسـیدي الـذي ودادي لـه، 

زبدة األمل، ثابـت  ير اواعتمادي علیه، واعتدادي به، ومن أبقاه اهللا تعالى ماض حد العزم، و 

إلـى ظمـأتني اهللا لباس إنعامك، وعطلتنـي مـن حلـى إیناسـك، وأ كعهد النعمة، إن سلبتني أعز 

واســتمر فــي "نــك، وغضضــت عنــي طــرف حمایتــك.... اطبــرود إســعافك، ونفقــت بــي كــف حی

حنانیك! قـد بلـغ السـیل الـذبى ، ونـالني مـا حسـبي بـه وكفـى. ومـا أرانـي إال أنـي أمـرت  "قوله:

برت، وقال نوح: (اركب معنا)، فقلـت: (سـآوي إلـى جبـل یعصـمني كبالسجود آلدم فأبیت واست

رح لعلي أطلع إلـى إلـه موسـى، وعكفـت علـى العجـل، واعتـدیت صمرت ببناء من الماء)، و(أ

   ٢في السبت.... "

وان الشــروع فــي إیرادهــا علــى التفصــیل شــیئا أ: "وهــذا ٣الة بقولــهســثــم شــرع فــي شــرح الر 

اإلشـارات إلـى الوقـائع واألمثـال، وخلـد فیهـا مـن  فیهـا مـن فشیئا لیتـأتى الكـالم علـى مـا أودعـه

دباء استعمالها، وتخلل في غضون الرسائل والمكاتبات، وورودها حسـب األ أبیات اشتهر بین

  .."اإلمكان، وباهللا اإلعانة.

شـرح كلمـة المـولى بأنـه ابـن العـم والمـولى " ، یاموالي وسیدي الذي ودادي لهوفي قوله "

    .."الحلیف، والمولى المعتق، والمولى العتیق.

واســتمر  ..والبالغـة، والمواقــف العامـة.ثیـر مــن النصـوص فــي األدب ،كوتخلـل الشــرح ال

  إلى أن وصل إلى آخر الرسالة.  بهذه الطریقة

                                                
  ٢٢تمام المتون ص  ١
  ٢٤المرجع السابق ص  ٢
  ٢٣المرجع السابق ص  ٣
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ثم تناول الفصل الثاني وهو نقد المؤلف لرسالة بن زیدون، وبـدأه بقولـه " فیمـا ظهـر لـي 

  رحمه اهللا.""بن زیدون امن االنتقاد على 

نـه ال بـد مـن الكبـوة وٕان كان من الفضل بالمحل األعلى، ومـن األدب بـالنور األجلـى، فإ

والهفوة لمن عرض عقله على السواد، فالعصـمة ال تشـترط إال المرسـل، ومـن عـرض  ،وادلجل

  . ٢"وفوق كل ذي علم علیم ١نحره للعوالي فال بد أن یبسل

تابه تمام المتون بفصل آخر تحدث فیـه عـن كثم ختم المحقق محمد أبو الفضل إبراهیم 

  بن زیدون. االتي جرى فیها على غرار رسالة  ٣رسالة محي الدین بن عبد الظاهر

  : ٤ثم ختم كتابه بأبیات من الشعر

  والحلى من اتشاح در الحلوم      العال من ارتشاف در العلوم    

  ل حمیم ـما التباهي بكل خ    ید   ـوالتناهي في كل فعل حم

  ة وخدیم ـخل قریفـمال لتـ        والصعید الشقي من جمع ال

  دیم ــیا وعــلفقید مواس   یر من ال تراه    ـقوالغني الف

  یترجى في كل خطب عظیم .      ي رـ والعظیم المقدار كل س

                                                
  البسل: الھالك  ١
  ٣٩٩ام المتون: ص تم ٢
ھو عبد هللا بن عبد الظافر بن نش�وان مح�ي ال�دین القاض�ي ، األدی�ب ، الم�ؤرخ، م�ن أھ�ل مص�ر مول�دا ووف�اة  ٣

 ١/٢١٢، انظر فوات الوفیات ٦٩٢توفي سنة 
 .  ٤١٣تمام المتون ص ٤
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  المبحث الرابع

  الصفدي اللغوي

، كمـا عـرف ككانت للصفدي مشاركات في كـل ألـوان األدب والتـراجم والتـاریخ وغیـر ذلـ

ــا فیهــا، كمــا شــا رك فــي غیرهــا مــن العلــوم عــن الصــفدي اهتمامــه بــالعلوم اللغویــة، وألــف كتب

والفنـون، إال أن مشـاركته فــي ذلـك الجانــب لـم تكــن بـالكثرة التــي تجلـت وظهــرت فـي الجوانــب 

  كالتراجم واألدب والشعر، وغیر ذلك.  ،األخرى

وبمــا أن الحـــدیث عـــن جهــود الصـــفدي، فســـأعرض لجهــوده فـــي الجانـــب اللغـــوي . آراء 

فـــي  تــهى ســبیل االســـتطراد، كمــا هــي عادالصــفدي فــي اللغــة مبثوثــة فـــي أكثــر مؤلفاتــه، علــ

لــك الكتـب اللغویــة تلــك اآلراء قـد خــص بهـا بعــض كتبـه، تأسـلوبه، أو فـي شــرح النصـوص. و 

  التي قد وصل منها القلیل . وقد كانت أهم مؤلفات الصفدي في علم اللغة: 

 .غوامض الصحاح  

 .تصحیح التصحیف وتحریر التحریف  

 الوهم وغیرها.  نفوذ السهم فیما وقع فیه الجوهري من  

لك الكتـب، وأهـم أسـباب تـألیف توسوف نتطرق إلى الحدیث عن أهم تلك الكتب ، وأهم 

تبــع، ســواء كــان بتحلیــل المــادة، أو إیــراد آراء العلمــاء والنقــاد . ونتبــین ا الكتــب، وأي أســلوبٍ 

  نظرة الصفدي من مؤلفاته، وتظهر تلك النظرة جلیة واضحة بینة. 

خرى فقد تعرض الصفدي للكثیر من القضایا اللغویة ، وقد بث تلك أما باقي مؤلفاته األ

  اآلراء في ذلك في كتب الشروح، والتراجم واألدب. 
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  المطلب األول

  "غوامض الصحاحكتابه "

، (تـــاج اللغــة وصـــحاح العربیـــة) فتحــا جدیـــدا فــي ترتیـــب المعجـــم ١كــان معجـــم الجــوهري

فاد الجـوهري مــن تجـارب الســابقین، ورأى أن العربـي، وتنسـیق مــواده، وتطـویر بنائــه، فقـد اســت

كمــا أن تنســیقها بحســب أبنیتهــا  ،تنســیق المــواد بحســب تقالیبهــا االشــتقاقیة فیــه مشــقة وعســر

الصرفیة یشتت المادة اللغویة، ویفرق وحدتها، ووصل إلـى نتیجـة رائـدة، وهـي ترتیـب المعجـم 

إلیهـــا، ومنـــذ ظهـــور معجمـــه باعتبـــار الحـــروف األصـــلیة، وهـــي الطریقـــة المثلـــى التـــي انتهـــى 

أصـــبح شـــاغل العلمـــاء، وكثـــرت الدراســـات مـــن حولـــه مـــا بـــین هـــوامش وتكملـــة، واختصـــار، 

  .  ٢من خمسین كتابا حتى بلغ عدد الكتب التي ألفت فیه نحواً نتقاد...وتهذیب، وا

وقد اهتم الصفدي بهذا المعجم بصفة خاصة، فقد عكف علیـه، یدرسـه، وینقـده، ویكتـب 

النواجـــد علـــى مـــا فـــي الصـــحاح مـــن الشـــواهد) وتبـــین  ياهده فـــي كتابـــه(حلعنـــه، فیشـــرح شـــو 

صعوبة رد الكلمات إلى أصولها الصرفیة فـي كتابـه (غـوامض الصـحاح) واختصـره فـي كتبـه 

(نجـد الفـالح فــي مختصـر الصـحاح) ونقــده فـي كتابـه: ( نفــوذ السـهم فیمـا وقــع فیـه الجــوهري 

خــر مـن معـاجم اللغـة الكثیـرة التـي عرفتهـا التــي مـن الـوهم) وال نكـاد نعـرف لـه عنایـة بمعجـم آ

  عرفتها المكتبة العربیة. 

: " ولكـن ٣ه قـالیألیف الكتاب : بعد أن بین الصفدي مكانة الصحاح، وأثنى علتأسباب 

ألن الفاضـل یـدرك مظنـات  ؛لفاظ یتعذر كشفها على مثلي ویضیع ظلها بین بأن وأثـلأهناك 

لــب، فــال یتصــعب علیــه مــرام، ویتشــعب بــه طریــق مــري ویحیویعــرف أخــالف مــا  ،مــا یطلــب

، غــرام، وأهــل مكــة أخبــر بشـــعابها. وأمــا مــن كــان مثلــي فـــال یفقــه وال ینقــه، بضــاعته مزجـــاة

طرأعلیهـا فیحتـاج إلـى معرفـة أصـول الكلمـات، ومـا  ،ومـا نجـاهوجهله أوقعه فـي شـرك الحیـرة 

                                                
ران، اول الطی��ح��ھ��ـ ) لغ��وي، أدی��ب ، خط��اط، أول م��ن ٣٩٣أب��و نص��ر ، إس��ماعیل ب��ن حم��اد، الف��ارابي (ت  ١

، والمزھ�ر ٩/١١١، وال�وافي بالوفی�ات ٢/١٨٤، والحب�ر ١٧/٨٠واستشھد في محاولتھ.انظر سیر أع�الم الن�بالء 
  .  ٢/٢٦٧م المؤلفین ج، ومع١/٣١٣واالعالم  ١/٩٧
  .٢٣٤-٢١٦راجع : معجم المعاجم  ٢
  . ٤٧م ، ص ١٩٩٦تبة لبنان ، بیروت، سنة ك، م١١غواض الصحاح للصفدي: تحقیق  عبد اإللھ نبھان، ط  ٣



١٠٤

 

رامـــه تنـــاول الكواكـــب  مـــن..وذلك أمـــر یشـــق ولـــوج بحثـــه الزخـــارة ویتحـــذر علـــى مـــن الزوائـــد.

  أین الثریا من ید المتناول" السیارة و 

  وال تحن من فرط النجوى كیف نسأل        فلم یدر رسم الدار كیف یحّیینا

  وقد أحببت جمع الغوامض التي في الصحاح، ورشف ثغورها التي تفسر ما غمض. 

لــك علـــى : " رتبـــت ذ١خطــة الكتــاب: یقـــول الصــفدي عـــن الخطــة التــي اختطهـــا للكتــاب

حروف المعجم، فأذكر أول الكلمة، ثانیها في مكان ال محیـد لهـا عنـه، وال محـیص، وأودعهـا 

ها فــي ســوق نفــاق، ســومه علــى ضــفــي ســفر ســفور، بعــد مــا كــان فــي عــیص عــویص، وأعر 

  ورخیص، لیخف كل المؤونة، ویرف ظل المعونة".  يالمفلس رض

الزائــدة التــي تــدخل علــى  وقــد قــدمت قبــل ذلــك مقدمــة مــن التصــریف، معرفــة الحــروف

أصول الكلمة، و حروف اإلبدال وحروف الحذف، یتعین على األدیب عرفانها ویتزین بـه إذا 

مـن  دَّ وغیـره، وأمـن بـه مـا َنـ جید درها وعقیانها، وٕاذا استحضرتها أغنته عـن هـذا الكتـاب يحل

  سواه من نجد طیره" 

ثالثــة  ة، ولكـن ترجــع أهمیتــه إلــىادة اللغویــقیمـة الكتــاب: لــم یــأت الكتـاب بجدیــد مــن المــ

  أمور: 

مـا یغفـل ضـبط الكلمـات، وهـذا العیـب ال  األول : الضبط: فـالمالحظ أن الجـوهري كثیـراً 

یظهــر فــي الطبقــات المحققــة، المضــبوطة، للمعجــم، وٕانمــا تظهــر فــي أصــل الكتــاب ، فمــثال: 

ة، فاســتثقلوا التشــدید وأصــله ُأْرُبــوِّ ربیة_بالضــم والتشــدید: أصــل الفخــذ، : " األ٢یقــول الجــوهري

  تان" .بعلى الواو، وهما ُأریِّ 

: بضــم الهمـــزة، وســـكون الــراء، وكســـر البـــاء الموحـــدة....." ُألْربیَّـــة" ا٣ویقــول الصـــفدي: 

  : " األسكفة: عتبة الباب"٤ویقول الجوهري

                                                
  ٤٧غوامض الصحاح ص  ١
 ٦/٢٣٥٠الصحاح  ٢
  ٣/١٣٧٥غوامض الصحاح  ٣
  ٣١٣٧٦الصحاح  ٤



١٠٥

 

َ◌ة: للباب بضم الهمزة١یقول الصفدي وسكون السین المهملـة، وضـم الكـاف   : " اُألْسُكفَّ

  الفاء، وفتحها : عتبة الباب" یدوتشد

ونالحـــظ أن الجــــوهري ضـــبط المثــــال األول ضــــبطا غائمـــا، وفــــي المثـــال الثــــاني أغفــــل 

الضبط تماما، بینما حرص الصفدي على ضبط الحروف ، والتفریق بین المهمل ، والمعجم، 

 ةلیلـ، وبخاصـة فـي الكلمـات الغریبـة، والق ةوال یخفى مـا فـي العمـل مـن دقـة ومـا لـه مـن أهمیـ

  یرة الحروف  والتي یمكن أن یدخلها التحریف والتصحیف. ثاالستعمال، أو الك

دون الرجـوع إلـى مجردهــا،  ،الثـاني: الترتیـب: فقـد رتـب الكلمـات بحسـب حروفهـا األولـى

التــي یصــعب االهتــداء إلــى جـــذرها  ،وذلــك أقــرب مــا یكــون بوضــع"فهارس" لــبعض الكلمــات

  سیبحث فیه عنها.الذي  ،اللغوي

الصــرف، بــدأها جزة فــي علــم و مــ ٢م الصــفدي لكتابــه بمقدمــة هامــةالــث: المقدمــة: قــدَّ الث

ق عشرات الضوابط التي تجمع تلك األحرف، ألطفها_ما یقـول_ أْسـَلَمین بأحرف الزیادة، وسا

  وتاه"

وهــــي ثــــالث: أولهــــا الموضــــع  "ثــــم بــــین الطــــرق التــــي یعــــرف بهــــا األصــــل مــــن الزائــــد،

شترك طریقان، وقلما اجتمع اوربما  ،ن هذه الطرق بالحرف المخصوص، وربما انفرد واحد م

  . "فیه الثالث

ألنـه مـن  ؛مـن الكثـرة ویـاء "صـیرف" هنـأل ؛فأما االشتقاق: فهو أعـدل شـاهد كواو"كـوثر""

  "الصرف....

من األصول،  د له نظیراً جوأما عدم النظیر: فمعناه أنك لو حكمت بأصالة الحرف، لم ت

  حكمت بأصالته لكان الكالم مثل جعفر، هو معدوم. ألنك إذا  ؛كنون (قنبر)

                                                
 ٧٠غوامض الصحاح ص  ١
  ٦٤-٤٨المرجع السابق  ٢



١٠٦

 

وأمـــا كثـــرة الزیـــادة: فكهمـــزة (أفكـــل) وهـــو اســـم للرِّعـــدة( تحكـــم بزیادتهـــا، وٕان لـــم تعـــرف 

. فـإذا انسـدت هـذه الطـرق الثالثـة زة في الكلمة كأحمـد، وأورق، وأولثرة زیادة الهمكاشتقاقه؛ ل

  حكمت بأصالة الحرف. 

والمــیم، والنــون، ، حــرف: الهمــزة، واأللــف، والیــاء، والــواو زیــادة األ ذلــك تحــدث عــن بعــد

  م. الوالتاء والهاء، والسین، وال

، لك إلى اإلبدال، فذكر األحرف التي یقع فیها اإلبـدال وهـي اثنـا عشـر حرفـاً ذانتقل بعد 

ووضع لها ضابطا یجمعها، وهو قولك: "جاء طویل أمنیته" ثم بـین المواضـع التـي تبـدل فیهـا 

  .رف بعضها من بعضهذه األح

  ویختم مقدمته بالحروف التي تحذف وهي نوعان:  

  .حذف قیاسي: كحذف الواو من األسماء الستة المضافة  

  حذف غیر قیاسي، وضرب أمثلة له، مثل، اهللا، حذف الهمزة وأصـله اإللـه. وقـد

ــه" كلمــة الغمــوض ههنــا ال تتجــه إلــى مــا یســ مى ذكــر المحقــق الــدكتور عبــد اإلل

 ها، وٕانمـــا تتجــــه إلـــى غمــــوض االشـــتقاق وصــــعوبة ردِّ یشــــیة، أو حو بغریـــب اللغـــ

  ١الكلمة المذكورة إلى أصلها)

                                                
  ٣٠مقدمة غوامض الصحاح ص  ١



١٠٧

 

  المطلب الثاني

  "هم فیما وقع فیه الجوهري من الوهمنفوذ السَّ كتابه "

: " ١كتـب الصـفدي هـذا الكتـاب بعـد غـوامض الصـحاح، فقـد جـاء فـي آخـر خطبتـه قولــه

أن أجمـع مـا فـي الصـحاح مـن الغلـط والـوهم، ومـا  ؛ولقد خطر لي بعد الفراغ من هذا الكتاب

  الجوهري إلى الخطأ، وخرج منه السهم).خطأ فیه 

  سبب تألیف الكتاب:

ـــى أن كتـــاب الصـــحاح، اشـــتهر  فـــي مقدمـــة الكتـــاب أشـــار الصـــفدي أشـــار الصـــفدي إل

ن ضالء، لما بذله فیـه صـاحبه مـفبالسعادة، وظهر باإلفادة، واشتغل به العلماء به العلماء وال

 قـصجهد، جمع فیـه صـحیح اللغـة، وأحسـن ترتیبهـا، وعنـدما عثـر علـى بعـض الهنـات فیـه، ت

أراد أن ینبــه علــى تلــك األخطـاء، فقــد رأى نقصــا فــي الحواشــي  ؛مـن قــدر هــذا الكتــاب الجلیـل

ــال ، و "أمــا الشــیخ العالمــة ابــن ٣، وابــن حمــزة٢الهــروىأمثــال  ،ي كتبهــا علیــه بعــض العلمــاءت

  :هى إلى ما أتى به من إسهابه، ولكنه بداالسّ  فأطنان إطنابه، وسها طر  دَّ ، فإنه م٤برِّي

   ٥وفینا غلة البلد المحل وصدَّ     وى وله وعد السحابة بالرَّ      

الهـدایا الرائعـة  ف، وأعـرى جملـة وافـرة لمـا التحـف، هـنَّ جتحـألن سیله غـادر كثیـر ممـا ا

  ٦ا ترك تفصیله لما أجمل"إلى م والتحف، فعدت على أثره متتبعا ما أهمل، متطلعاً 

الذي كانت له عنایة تامة فـي تصـحیح  ،بن بريافالصفدي یصرح هنا بأنه یتمم ما یراه 

واشـي علیهـا بـاللون األحمـر، ومـن رأى كتابـا قـد ملكـه فهـو الغایـة مـن كتب اللغة، وتدوین الح

                                                
  ١٠/١١، ومعجم المؤلفین ٦/١٣١انظر: األعالم  ١
ل��ھ فیھ��ا مؤلف��ات ، انظ��ر: االع��الم ھ��ـ ) أح��د أئم��ة اللغ��ة و٤٣٣-٣٧٢أب��و س��ھل، محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ( ٢
 ١١/٦٠، ومعجم المؤلفین ٦/٢٧٥
) أدی�ب، لغ�وي، ل�ھ مؤلف��ات كثی�رة ف�ي ال�ردود عل�ى العلم��اء، ٣٧٥، البص�ري (ت ةأب�و النع�یم، عل�ي ب�ن حم��ز ٣

  . ٧/٨٣، ومعجم المؤلفین ٤/٢٨٣، واألعالم ٢١/٧٤انظر: الوافي بالوفیات 
ھ�ـ ) لغ�وي، ت�ولى رئاس�ة ال�دیوان المص�ري. انظ�ر: ٥٨٢-٤٩٩لجب�ار ( أبو محمد ، عبد هللا بن بري بن عبد ا ٤

  .٦/٧٣، ومعجم المؤلفین ٤/٧٣، واألعالم ١٧/٨٠تالوافي بالوفیا
 ٢٧١البیت للمتنبي في دیوانھ  ٥
، من��ھ ٦٨٣٤ھ��ـ ) مخطوط��ة العمومی��ة رق��م ٧٦٤نف��وذ الس��ھم فیم��ا وق��ع للج��وھري م��ن ال��وھم، للص��فدي (ت  ٦

 /لغة.٦٨٣٤ات العربیة ، رقم مصورة من معھد المخطوط



١٠٨

 

الصـفدي  " ویقول١وحواشیه على الصحاح لم تتم ، "ولو تمت لكانت عجیبة .الصحة واإلتقان

 ف : " إن ابــن بري_رحمــه اهللا تعــالى_ وصــل فــي الحواشــي علــى صــحاح الجــوهري إلــى "و

إلــى آخــر  ٢ش" وكمــل علیــه الشــیخ عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن األنصــاري النبطــي

الكتاب، واسم هذا الكتاب " التنبیه واإلفصاح عما وقع في حواشي الصحاح" وهو كتـاب جیـد 

  .  ٣إلى الغایة

  لكتاب : خطة ا

بن حمزة، وابن بري وغیرهم، وتتبـع فیـه قیل قبال من تصحیحات للهروي، وا جمع فیه ما

ــــه، متحریــــا الدقــــة،  ــــري خاصــــة، وأضــــاف إلیــــه مــــا أهملــــه وفصــــل مــــا أجمل حواشــــین ابــــن ب

واإلنصــاف، واألمانــة أو _علــى حــد قولــه_ إننــي أضــربت فیــه صــفحا عــن أشــیاء ذكرهــا یلیــق 

" ورتبــه علــى أبــواب الصــحاح،  ٤الحمــائم إذا تغنــت  ه ســجعبمــن تعنــت، ال بمــن میــل عطفــ

فیذكر عبارة الجوهري بنصها في الغالب، وال یتصرف فیها إال نادرا،"أو یجمع بعض عبارات 

متفرقـــة؛ ثـــم یـــرد علیهـــا. وفـــي اقتباســـه ألقـــوال ابـــن بـــري، یوردهـــا بنصـــها أحیانـــا، ویختصـــرها 

یـه ابـن بـري، فـال یكـاد یـذكر مسـألة مـن عنـده فقیـل عنـه: قلـد ف ءأخرى، وتنبه إلى ذلك القدما

   ٥ "إال بعض أدبیات، واالستدالل ببعض أبیات

وأكثــر عنایــة الصــفدي تنحصــر فــي بیــان األوهــام الصــرفیة، واالســتفهامیة والتصــحیف، 

  ، وغموض التعبیر، وأخطاء التفسیر.وسوء الترتیب

  

  

  

                                                
  ١٧/٨٠الوافي بالوفیات ،  ١
م�ن  -ب�الفتح -/نق�ال ع�ن كش�ف الظن�ون (نس�بة إل�ى س�بطھ١٦٢لم أعثر لھ على ترجم�ة، وف�ي مقدم�ة الص�حاح  ٢

 ھـ )٦٢٢كورة جیان، باألندلس، وتولى إكمال التنبیھ عام 
  ، نفوذ السھم.٣٠٤راجع صفحة  ٣
 /ب ٢نفوذ السھم  ٤
، مكتبة مص�ر ، الق�اھرة، س�نة ٢دار حسین نصار، ط/ ،المعجم العربي نشأتھ وتطوره ٢/٥٢٦ربي المعجم الع ٥

  م ١٩٦٨
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  قیمة الكتاب:

الصــفدي بعــض أشــیاء لیســت فــي  نصــار عــن الكتــاب: "زاد فیــه نیقــول الــدكتور حســی

فیهـا مراعیـا االختصـار، ولـم یحـذق مـن  كحواشي ابـن بـري. كمـا زاد أشـیاء فـي األمـور اشـتر 

مــاكن التــي یتنــاول فیهــا شــواهد الجــوهري، بتكمیلهــا، ونســبتها إلــى أصــحابها، ابــن بــري إال األ

ضـع التـي نقـده فیهـا وأما الموا.  ١نه عالجها قبل ذلك في كتابه (حلى الشواهد)ولعله حذفها أل

أن الصفدي لم یزد في الحواشـي فقـط؛ والمالحظ ابن بري بتصحیف الشعر فأبقاها في كتابه 

نبــه علـى أحملــه الجــوهري مــن مــواد  ،بـل زاد فــي الصــحاح نفســه مــا لـیس فیــه، وبعبــارة أخــرى

أقــدم  ؛اللغویــة، ومــا فیــه مــن جدیــد بتتضــح لهــا قیمــة الكتــا يتثبــت أنهــا صــحیحة لغویــا ولكــ

   :عض النماذج منهب

الصــحاح( بـاب الهمــزة فضــل الهمـزة) لــم یــذكر الجـوهري إال مــادتین فقــط،  فـي أول مــواد

أحـد جبلـي  :. فـي أجـأ، قـال الجـوهري: "أجـأ علـى فعـل_ بالتحریـك٢هما: أجأ، أوال، وبعده، آء

  . ٣طّي، واآلخر سْلمى، وینسب إلیهما األجئیون، مثال االجفّیون

ألنــه یریــد  ؛: الصــواب أن یقــول : والنســبة إلیــه٤ري، ثــم قــالنقــل الصــفدي عبــارة الجــوه

یــذكر وكــان حقــه أن ،بـذلك النســبة علــى أجــأ، دون سـلمى ثــم إنــه ذكــر بعــد هـذا الفصــل(أ ا أ)

ألن الهمـزة وبعـدها األلـف تتقـدم فـي الوضـع علـى الهمـزة وبعـدها الجـیم ولكنـه هذا قبـل (أجـأ)،

  .وهم

(أبــأ) وهــي الهمــزة والتــاء، ثالثــه الحروف،وهمــا  الهمــزة كــان یلزمه_أیضــا_أن یــذكر بعــد 

( األباءة): أجمة القصب، والجمع (أباء)، ولكن الجـوهري رحمـه أیضا_متقدمان على (أجأ) و

  .٥اهللا على، وهم ، فذكر في آخر الكتاب، في باب الواو والیاء، وهذا مكان هذا الحرف

                                                
 ٢/٥٢٧المعجم العربي  ١
  ١/٣٤الصحاح ٢
ق�ال" الص�واب: وینس�ب إلیھ�ا، ألن  ٣یعلق أحمد عبد الغف�ور عط�ار عل�ى عب�ارة الج�وھري ف�ي الحاش�یة رق�م  ٣

   .كما زعم ، وعبارة الصفدي أصح أجأوجھ لتأنیث وھي " مؤنثھ" وال  ،الضمیر یعود إلى أجأ
  /أ٣نفوذ السھم  ٤
بالفتح والمد: القصب، الواحدة، " أب�اءة" ویق�ال: ھ�و أجم�ة  -، ونص عبارتھ: " األباء٦/٢٢٥٩انظر الصحاح  ٥

 الخلفاء والقصب خاصة".



١١٠

 

لهمــزة والتـاء ثالثــة الحــروف وكـان یلزمــه أیضـًا أن یــذكر بعــد ( أبـأ) فصــل (أتـأ) وهــي  ا 

اســـم امــرأة مـــن بكـــر بـــن وائــل، وهـــي أم قـــیس بـــن  ١(أتـــأ)وهمــا أیضـــًا متقـــدمان علــى (أجـــأ) و

  ضرار، قاتل المقدام، ومنه قول جریر: 

  أثبیت لیك، بابن أتأة، نائما          وبنو أمامة، عنك، غیر نیام

ولكنـه  )أجـأ(فـي الوضـع علـى   ، وهما أیضا متقدمانة(والتاء) وهي الهمزة والتاء، المثلث

فـي هـذه  ه بسهم إذا رمیته به، أیضـاً تاث: أ؟وهم _رحمه اهللا تعالى_ وذهل عنه، تقول من هذا

   ٢إذا كان ال یشتهي الطعام، رواه أبو عمرو بن العالء ؛المادة قولهم:أصبح فالن مؤنثاً 

فـاعلنى، فجئتـه ت به، وجاءاني علـى ئاته)، أي : جج(وأ ٣وفي مادة (جیأ) قال الجوهري

اتـه)، أي : جئـت جأجیئه، غالبني بكثرة المجيء ، فغلبتـه. قـال الصـفدي: " قـال الجـوهري (وأ

  ثرة المجيء، فغلبته). كفاعلني، فجئته اجیئه، غالبني ب  يجاءاني علأبه، و 

أني، وال یجـوز مـا ذكـره إال : " قال ابن بـري رحمـه اهللا تعـالى. صـوابه جایـ٤قال الصفدي

، هــذه صـیغة الفاعلــة مــن  ٥قلـت: ألنــه قــد جـاء فــي الحــدیث: (أمـرهم أن یتبــوؤواعلـى القلــب. 

ول: الحمد هللا الـذي جـاء بـك، أي : الحمـد إذا جئـت، ق"وت ٦هذین المصدرین) وقال الجوهري:

  وال تقل الحمد هللا الذي جئت" 

قال ابن بري_رحمه اهللا تعالى: الصحیح ما وجدته بخط الجـوهري، فـي  ٧وقال الصفدي:

. ویقــول صــحة )أي(مــن  ابــه، عنــد هــذا الموضــع، وهــو "الحمــد هللا إذا جئــت" بــالواو عوضــاً كت

ذا  وكذا وال تقـل، الحمـد هللا الـذي كـذا، وكـذا كان كهذا قول ابن السكیت: تقول: الحمد هللا إذ 

  و منه أو عنه. أوال تقل،  الحمد هللا الذي كذا ، وكذا ، حتى تقول : به ، 

                                                
  .١/٢٣لسان العرب ھذه المادة، وما بعدھا مما أضافھ الصفدي إلى متن الصحاح، وھما منقولتان من  ١
: " جاء ف�الن ف�ي أئتی�ھ م�ن قوم�ھ، أي : جماع�ة ق�ال: وأتأت�ھ: إذا رمیت�ھ بس�ھم ع�ن أب�ي عبی�د ١/٢٣في اللسان  ٢

 ونالحظ ھنا أن الصفدي نسب المعنى األخیر ألبي عمرو بن العالء ، نسبھ ابن منظور الشیباني. .
  .١/٤٢الصحاح  ٣
 /أ. ٤نفوذ السھم  ٤
  : تعادال. ن، وتبأوا القتیال١/٣٧في اللسان " بوأ"  ٥
 .١/٤٢اح حالص ٦
  /أ.٤نفوذ السھم  ٧
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لحمـــد هللا إذ احة مضـــبوطة مقـــروءة معتنـــى بهـــا: یخه صـــحقلـــت:  الـــذي وجدتـــه فـــي نســـ

حمــد هللا الــذي ال ١ورأیــت نســخة بخــط یــاقوت الكاتــب:.وال تقــل: الحمــد هللا الــذي جئــت جئــت، 

  : الحمد الذي جئت. جاء بك، وال تقل

وأورد  ٢وكـذلك رأیــت نسـخة بخــط الشـیخ الغمــام الفاضـل عــز الـدین محمــد ابـن الشــرواني

ظر إ لـــى أي مـــدى بلـــغ اإلتقـــان اء الكثیـــر مـــن علمـــاء اللغـــة. فـــانمـــن الشـــواهد وأســـمالكثیـــر 

كـل  لذكرتَ  ا یقول، وفیما ینقلماستقصاء صور الدقة، فی حري عند  الصفدي، ولو أردتَ والت

  على تفرده في فن المقابلة، والموازنة بین النصوص.  وتكفي هذه األمثلة دلیالً الكتاب، 

                                                
ھ��ـ ) أدی��ب، كات��ب، خط��اط، كان��ت تب��اع نس��خة ٦١٨وت ب��ن عب��د هللا، الموص��لي، أم��ین ال��دین، الملك��ي(ت قی��ا١

  .  ١٣/١٨٠، ومعجم المؤلفین ٨/١٣٠ئة دینار. انظر: األعالم االصحاح بخطھ بم
  .لھ على ترجمة الباحثة عثر ت لم ٢
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  المبحث الخامس

  أدب التراجم

الصـفدي لكونــه مؤرخـا مــن الطــراز األول، وقـد غلــب علیـه األســلوب األدبــي  تعـود شــهرة

فـــي الســـرد واإلســـهاب فـــي الخبـــر، وروایـــة الحـــوادث، وتـــراجم الرجـــال ، وهـــذه الشـــمولیة فـــي 

المؤلفــات التاریخیــة ، وتــراجم الرجــال كانــت صــفه معظــم مــؤرخي عصــر الصــفدي، والعصــر 

  المملوكي بصفة عامة. 

النزاعـة، إلـى معرفـة كـل  نفسـیتها الفن بهذه التـراجم یكشـف عـن فإسهام الصفدي من هذ

شيء، واإلنتاج في كل شيء، شعر، وأدب ونشر وترجم، فهو إذن صاحب مشـاركات عدیـدة 

  أهمها فن التراجم. 

منهجــه فــي تــراجم الشخصــیات: مــنهج یقــوم علــى الرســم والتصــویر لشخصــیة المتــرجم، 

ن یبـدوان یحلیـل، اللـذتلـى النقـد والإقة، باإلضافة حیث یعطى ذلك الرسم صورة موحدة، متناس

ثـم یعقـب هـذا وذاك التركیـز علـى  ،الن علـى شخصـیة الكاتـب والمتـرجمدفي ثنایا الصورة، فیـ

انــة وعظمــة المتــرجم لــه،  أمــا تراجمــه فقــد كانــت فــي صــورة مقــاالت تطــول حینــا، وتقصــر كم

  ها في كتاب. ن تفي شكل دراسة مطولة قائمة بذاتكأحیانا، ولكنها لم ت

مــن خــالل الشخصــیات والرجــال الــذین لعبــوا  ،والصــفدي مــؤرخ صــادق لحــوادث عصــره

ن كثیـر مـا اإذ كـ، رسیاسیا، وعلمیا أو أدبیا أو دینیا أو محدثین،أو رواة، فـي هـذا العصـ دوراً 

لـه صـلة بـه، أو مـن معلومـات  أو ،أو ممن كـان یعرفـه ،م لهجینقي معلوماته مباشرة ممن یتر 

مظـان رسـمیة حكومیـة بحكـم المناصـب و طـالع، أو مـن مصـادر ان أصـحاب خبـرة و شفهیة م

قد تكون سریة ال یطالعها غیره من مؤرخي  ،التي توالها وساعدته في الوصول إلى معلومات

  عصره. 
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یســتقى منهــا األخبــار الصــحاح شــیوخ المــؤرخین فــي  لــذلك فقــد اعتمــدت كتبــه مصــادراً 

م) الــذي كــان یأخــذ عــن الصــفدي ویقــول : ١٤٤١ـ، هــ٨٤٥ي، كــالمقریزي (كالعصــر المملــو 

  ١ "قال شیخنا........"

، فإنـه یـذكر فـي كثیـر مـن األحیـان المصـدر أو الشـیخ ةلسـالفأما عندما یؤرخ للعصـور ا

دثــة أو الترجمــة، وكــان أحیانــا یقتــبس الــنص بكاملــه، وأخــرى االــذي نقــل عنــه الخبــر، أو الح

ح الصــــفدي فــــي هــــذا المضــــمار علــــى شــــیوخ مــــاد صــــالتیختصــــره أو یزیــــد علیــــه. وكــــان اع

  ، وكان في طلیعتهم: هالمؤرخین الثقات الذین سبقوه واستقى من مؤلفاتهم أخبار 

 ) م"، الــذي لـــم هــــ) خاصــة كتابـــه " تــاریخ اإلســـال١٣٤٧-هـــ٧٤٨الحــافظ الـــذهبي

  كتابه" الوافي"  ةینتفع من كتاب كما انتفع منه . كما قال في مقدم

 ٢هـ)، وكتابه األغاني٩٦٧هـ ، ٣٥٦فرج األصفهاني ( أبو  

 وكتابه تحفة القادم.م)،١٢٦٠هـ ، ٦٥٨اآلبار (ت  ابن 

  طبقـــــات  فـــــياء م) وكتابــــه" عیـــــون األنبـــــ١٢٧٠هــــــ ٦٦٨ابــــن أبـــــي أصـــــیبعة(ت

  األطباء"

  ـــذي م ) وبخاصـــة ك١٢٨٢-هــــ ٦٨١ابـــن خلكـــان (ت ـــات األعیـــان" ال تابـــه " وفی

  اقت تراجمه تراجم ابن خلكان. على منواله كتابه " الوافي بالوفیات" وقد فنسج 

 ٣وكتابه معجم الشیوخ.م ) ١٢٥٥هـ ، ٦٥٣لدین القوصي (ت شهاب ا  

  م )وكتابه األنموذج وغیره. ١٠٦٤ -ـه٤٥٦ابن رشیق (ت  

                                                
ھ�ـ ) م�ؤرخ ال�دیار المص�ریة ٨٤٥ھ�ـ، ٧٦٦ابو العباس، أحمد بن علي بن عبد القادر، تقي الدین، المقریزي (  ١

، ١/١٧٧في وقتھ، مولده ووفاتھ بھا، لھ مؤلفات كثیرة أشھرھا الخطط، السلوك، والمقفى الكبیر. انظ�ر: األع�الم 
 .٢/١١ومعجم المؤلفین 

) أدی�ب، م�ؤرخ، ص�احب األغ�اني: انظ�ر : ذك�ر إخب�ار ٣٥٦-٢٨٤محم�د (أب�و الف�رج ، عل�ي ب�ن الحس�ین ب�ن  ٢
، واألع�الم ٤١/١٥٥یعة ش�، وأعی�ان ال٦/٦٢، وخزان�ة األدب للبغ�دادي ١٠٧، وجمھرة األنس�اب ٢/٢٢أصبھان 

 .٧/٧٨، ومعجم المؤلفین ٤/٧٨
فقی��ھ، أدی��ب، ھ��ـ ) ٦٥٣-٥٧٤أب��و المحام��د، إس��ماعیل ب��ن حام��د ب��ن عب��د ال��رحمن، األنص��اري، الخزرج��ي، (  ٣

 .٢/٢٦٣، ومعجم المؤلفین ١/٣١٢، واألعالم ٩/١٠٥محدث، انظر الوافي بالوفیات 



١١٤

 

  م) وكتابــــه " جریــــدة القصــــر " ١٢٠١هـــــ ، ٥٩٧العمــــاد الكاتــــب األصــــفهاني(ت

  ١وغیره.

 وغیره. ع السعیدلتابه "الطاكم ) و ١٣٤٧-هـ ٧٤٨وى (ت فاآلد "  

  م ) وكتابه " ذیل على تاریخ بغداد" ١٢٤٥ -هـ ٦٤٣ابن النجار (ت  

 ٢ناهیك عن المؤرخین القدامى لذین سبقوا عصره بعصـور وقـرون فقـد أخـذ عـن الطبـري

  من السیرة النبویة، وغیرهم كثر، ومصادره التي أخذ منها أكثر من أن تحصى.  ٣وابن هشام

ثــار فــي نظمــه وأخبــاره، مفیــد فــي كظم ومــؤرخ مونــرى أن الصــالح الصــفدي أدیــب ونــا

خبــار أنونــات صــدره وســوانحه، وخــواطره، ثقــة فــي كه، مســهب فــي التعبیــر عــن متموضــوعا

كانت كثیرة االضـطرابات السیاسـیة لكنهـا زاخـرة  ،تبه سجل صادق لحوادث عاشهاكصره، و ع

  بالحیاة الفكریة. 

راجم الضـخمة التـي بلغـت مـا یقـارب یعـد فـي طلیعـة كتـب التـ ،"تفكتابـه " الـوافي بالوفیـا

نكــت الهیمــان ،وغیرهــا و صــر، والشــعور بــالعور، نعیــان العصــر وأعــوان الأ، و خمســین مجلــداً 

  كثیر.

                                                
العم��اد الكات��ب ، أب��و عب��د هللا  محم��د ب��ن محم��د ب��ن حام��د، ب��ن إل��ھ، عم��اد ال��دین، كات��ب، م��تقن للغت��ین العربی��ة  ١

م ، وس�یر أع�ال١/٦٠٥لنقل�ة ، والتكملة لوفی�ات ا٣/١٢٧، ومفرج الكروب ٢٧والفارسیة، انظر : ذیل الروضتین 
  .١١/٢٠٤، ومعجم المؤلفین ٧/٢٦، واألعالم ٣/١٢٠، والعبر ٢١/٣٤٥النبالء 

ھـ ) مؤرخ ، مفس�ر، ص�احب ت�اریخ األم�م، انظ�ر: فھرس�ت ٣١٠-٢٢٤أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید (  ٢
لحف��اظ للس��یوطي ، وطبق��ات ا٩٣، وطبق��ات الفقھ��اء، للش��یرازي ٦٣، والمحم��دون م��ن الش��عراء ١٨٢الطوس��ي 

 .  ٩/١٤٧، ومعجم المؤلفین ٦/٩٦، واألعالم ٣٠٧
من المؤلف�ة قل�وبھم قی�ل إن�ھ  ،ھـ ) صحابي١٨أبو عبد الرحمن، الحارث بن ھشام بن المغیرة، المخزومي (ت  ٣

، واألع�الم  ١١/٢٤٩ھـ ، وقیل مات في طاعون عمواسن انظ�ر: ال�وافي بالوفی�ات ١٥استشھد في الیرموك سنة 
٢/١٥٨  . 



١١٥

 

  المطلب األول

  "الوافي بالوفیاتكتابه "

ـــه " تـــراجم ١بیـــركأوســـع كتـــب التـــراجم شـــهرة، وأكثرهـــا شـــموال، وهـــو تاریخـــه ال ، جمـــع فی

اهللا تعـــالى لهــا الفضـــل األوفـــى  ة التــي مـــدَّ لَّـــكملــه هـــذه المِ و  ،األعیــان مـــن هــذه األمـــة الوســـط

ـــم وأوتـــاده، أوبســـط، ونجبـــاء الزمـــان وأمجـــاده، ور  س كـــل فضـــل وأعضـــاده، وأســـاطین كـــل عل

ل معــرة ، ال یســلمون مــن الطعــن، وال كــفرســان و وأبطــال كــل ملحمــة، وشــجعان كــل حــرب، 

نــيو  ي واختیــاري..عــالضــرب ممــن وقــع علیــه اختیــار تتب یخــرون مــن ام تطلبــي ر إلیــه اضــط لزَّ

ه، منشقا من هـذا التصـنیف زهـره، فـال أغـادر من هذا التألیف درَّ  ون متسقاً كواضطراري، ما ی

واألمــــراء ، والقضــــاة  كمــــن الخلفــــاء الراشــــدین ، وأعیــــان الصــــحابة  والتــــابعین، والملــــو  اً دحــــأ

اء، وأربـــاب العرفـــان، والعمـــال، والـــوزراء. والقـــراء، والمحـــدثین، والفقهـــاء، والمشـــایخ، والصـــلح

 واألولیـــاء، والنحـــاة، واألدبـــاء، والعقـــالء، وأصـــحاب النحـــل، والبـــدع، واآلراء، وأعیـــان كـــل فـــنٍّ 

  اشتهر ممن أتقنه من الفضالء، من كل نجیب مجید، ولبیب مفید...)

  وترجع أهمیة الكتاب إلى ما یأتي : 

ة، كثیــر منهــا ال یعــرف هــو یضــم  أكثــر مــن أربعــة عشــر  ألــف ترجمــأوال : غــزارة مادتــه، ف

   ٢لها، حتى اآلن مصدر آخر غیره.

قـــدم لكتابـــه بمثـــل هـــذه  -قبـــل الصـــفدي -ثانیـــا: مقدمتـــه المتمیـــزة، فـــنحن ال نعـــرف مؤرخـــاً 

  ، الممتعة. ةالمقدمات المفید

ـــف یرســـم_من خاللهـــا_ صـــورة للمجثالثـــا: فـــي تـــرا تمـــع اإلســـالمي فـــي جم المعاصـــر للمؤل

تماعیــة، والمعیشــیة، عاداتهــا، وتقالیــدها ، جواال ةلنفســیل جوانبهــا اكــالعصــور الوســطى ب

، وهـــو مــا ال نجـــده فـــي وثقافاتهــا، ونظمهـــا، ولهجاتهــا، وفـــي مجونهـــا، وســخافاتها أیضـــاً 

  كتاب آخر. 

                                                
 .١/٥الوافي بالوفیات  ١
م، ص ١٩٨٤م ) الطبع��ة الثانی��ة، دار الفك��ر دمش��ق، س��نة ١٩٥٣انظ��ر كن��وز األج��داد ، محم��د ك��رد عل��ي (ت  ٢

٣٨٠. 



١١٦

 

رابعـــا: یضـــم الكتـــاب الكثیـــر مـــن النكـــت العلمیـــة واألدبیـــة فـــي  التـــاریخ والنحـــو، والبالغـــة، 

یرها من العلوم التي أتقنها الصفدي، وهي مادة ساب، وغحوالفقه، والتفسیر، والطب، وال

فس، نفــي مجموعهــا متعــة للــخصــبة لدراســة ممتعــة ، جــدیرة بــالجمع والتبویــب والتوثیــق. 

  وتسلیة للقارئ. 

قســم المؤلـــف كتابــه، عادتـــه إلــى مقدمـــة، وموضــوع. فالمقدمـــة فــي خطبـــة، وأحــد عشـــر 

  :  المعاني اآلتیة اتناول فیهفقد خطة الكتاب أّما فصال. 

ســــــبب تألیفــــــه لــــــه : فقــــــد جمــــــع المــــــؤرخین أخبــــــار األولیــــــین : األنبیــــــاء ، واألخیــــــار ، 

والصالحین، والملوك، واألمراء، والعلماء والعظماء، ووجد النفس تستروح على مطالعة أخبـار 

یبعثـه التأسـي بمـن مضـى،  ،وصـبرا ومن تقدم ، وتستفید من تجـاربهم، وتملؤهـا حزمـا وعزمـا 

وحــال مــن القضــاء( وكــال نقــص علیــك مــن أنبــاء الرســل مــا  رضــا بمــا مــرَّ واحتســابا یوجــب  ال

فأحــب  أن یجمــع مــن  ١نثبــت بــه فــؤادك وجــاءك فــي هــذه الحــق وموعظــة وذكــرى للمــؤمنین"

   ٢تراجم األعیان ما ینفع به المحدث واألدیب.

نوعـان  بمصادره فیهـا، وهـي بین تنسیقه وتبویبه، فبدأ بالمسیرة النبویة الشریفة، وقدم ثبتاً 

ه، وأحادیثـه، تـة بالسیرة، وأول من كتب فیها، وهـي مناقـب الرسـول وغزواص: المصادر المخت

من محتواها، فأتى في الترجمة النبویـة  وأصحابه، وكتب التاریخ العام التي كانت السیرة جزءاً 

  )بما ال غنى عن عرفانه

بــاقي األعــالم  جــاء بعــده مــن المحمــدیین إلــى عصــره، ثــم ذكــر ثــم ســرد بعــد الســیرة مــن

اء فیـه جـن من حرف األلف إلى الیاء، على توالي الحروف، ویـأتي فـي كـل حـرف بمـن مرتبی

  ، واأللوف. ینمن اآلحاد ، والعشرات والمئ

  

  

                                                
 سورة ھود  من ١٢٠اآلیة  ١
 ١/٥الوافي بالوفیات  ٢



١١٧

 

  

  التاریخ، وهي :  ةبین الخطة التي اخطتها لنفسه في كتاب

بشـرط  "١واألدب في حق المترجم، التثبت مـن المعلومـات، فقـال  ،التلخیص غیر المخل

رســـنه، وال أكـــون إال مـــن الـــذین  نـــاأن ال أدع كمیـــت العلـــم یمـــرح فـــي میـــدان طرســـه إذا أجرر 

  یستمعون القول فیتبعون أحسنه، وال أغدو إال ممن یلغي السیئة ویذكر الحسنة: 

  م إذا اهتدیت إلى عیونه  خیر في حشو الكال     ال

جــاب وال حجــاز، فقــد ح ةإلطالــال ، ومجــاز، ولــم یــرخ دون اجــاللهــم إال إن كــان للقــول م

  ن تصدى لذلك أتى في كتبه بفضول كثیرة".مم اً رأیت كثیر 

  : فصول المقدمة: وفیها

انت العـرب تـؤرخ بهـم، كمـا كانـت كالفصل األول: بین فیه األحادیث واألشخاص الذین 

ه العـرب تــؤرخ بــالنجوم، وذكــر األحادیـث المعروفــة فــي تــاریخ البشـریة، منــذ خلــق اهللا آدم علیــ

م عمر فیها، وذكر أبناءه، إلـى الطوفـان، ومـا بـین الرسـل كالسالم، ثم هبوطه إلى األرض، و 

واریخ التي بأیدي الناس، والفروق بین توقیت العـرب تمن السنین، وحرر ذلك. ثم بین أقدام ال

باللیــالي، وتوقیــت العجــم باألیــام، ومــا ینشــأ عــن ذلــك مــن اخــتالف األوقــات الموجبــة للخــراج، 

  هر الحرم، ومعنى النسيء وكیفته، وأسبابه، وتحریمه. واألش

، ثــم بــین اً مــن حیــث اللغــة، وقلــب الهمــزة واو  أ ر خ)(الفصــل الثــاني: تتنــاول فیــه مــادة 

رون المؤنـث علـى قاعـدة العـدد، وأحكـام كقاعدة التاریخ عند أهل العربیة فیؤنثـون المـذكر ویـذ

  التمییز، وٕاضافته للعدد، وتعریفه وتذكیره. 

فصل الثالث: في كیفیة كتابة التاریخ، الفرق بین النون والتـاء، فـالنون (خلـْون) للقلیـل، ال

والتاء في (خَلـْت) للكثیـر، وكتابـة كلمـة شـهر قبـل الشـهور المبـدوءة بـالراء، حـذفها مـن غیرهـا 

                                                
 . ١/٨الوافي ١
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وصـــفات األشـــهر: المحـــرم شـــهر اهللا، ورجـــب الفـــرد أواألصـــم أو االصـــب...والتعریف بـــین " 

  نیف، وبضع". 

الفصــل الرابــع: فــي قاعــدة النســب، وقواعــده، وأنواعــه ، والنســب الشــاذ الوصــیف الدالــة 

    .علیه

یفیــة ترتیــب ذلــك مــع الســنة علــى كنیــة ، و كالفصــل الخــامس: فــي بیــان العلــم واللقــب وال

  اختالف المتنوع. 

الفصــل الســادس: فــي الهجــاء، وكیفیــة رســم الحــروف، والكلمــات، والحــروف التــي تــزاد، 

، وبخاصــة فــي تللمهتمــین بقــراءة المخطوطــا اً التــي تحــذف، وهــو فصــل هــام جــد والحــروف

  تصحیح األقالم، ومعرفة العصر الذي كتبت فیه. 

الفصل السابع: في ترتیب كتب التاریخ بحسب السنین، وهو األلیق بالتاریخ_ من وجهة 

عند المشارقة، وهو األلیق بالتراجم، والفرق بین الترتیب بالحروف  ،أو بحسب الحروف-نظره

  وعند المغاربة، وكیفیة ضبط الحروف. 

ألجــل) والفــرق بــین األجــل لطبیعــي، االفصــل الثــامن: فــي أصــل كلمــة (وفــاة)، ومعنــى ( 

  د، أو أكثر؟ وهل یزید وینقص؟ ح، ومناقشة دینیة عن األجل، وهل هو وااالحتداميواألجل 

لتي تناقض أحداث التأریخ التـي الفصل التاسع : في فوائد التأریخ، وبیان زیف الوثائق ا

  قد یستقلها بعض الناس لتحقیق مكاسب مادیة أو إبطال حق. 

 اشر: في أدب المؤرخ ، وهو رسالة صغیرة لتقي الدین السـبكي، بـین فیهـا مـاالفصل الع

لنقــل والمحافظــة علـــى یجــب أن یتحلــى بـــه المــؤرخ مــن الصـــدق واألمانــة، وأن یتحــرى عنـــد ا

بـــأحوال مـــن یترجمـــه، وأن یـــذكر مصـــادره، وأن یكـــون  أن یكـــون عارفـــاً اللفـــظ، ال المعنـــى ، و 

یبیـین شـروط مـؤرخ  قٍ طریـق اإلنصـاف، وفـرْ  كفیقهـر هـواه، ویسـل ،فـي قولـه عـادالً  موضوعیاً 

  جم، والتاریخ العام.االتر 

ء كتــب التــاریخ المؤلفــة لمــن تقــدم مــن اســمأر شــيء مــن كــادي عشــر: فــي ذالفصــل الحــ

بتاریخ المشرق وبالده، فتاریخ مصـر،  ألك المصادر على البالد، فبدتأرباب هذا الفن، وقسم 
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یخ الجامعــة، وتــواریخ الخلفــاء ، وتــواریخ ر ثــم المغــرب وبــالده، وتــاریخ الــیمن والحجــاز، والتــوا

وتـواریخ القضـاء، وتـواریخ القـراء، وتـواریخ العلمـاء وتـواریخ  ،الملوك، وتواریخ الـوزراء والعمـال

ك، وطبقـات ااریخ المختلفة، تحت هـذا العنـوان ذكـر تـواریخ األولیـاء والنسـوأخیرا التو  ،الشعراء

الصـــوفیة والوعـــاظ والعبـــاد، وأخبـــار الصـــلحاء، واألطبـــاء، والحكمـــاء، والمنجمـــین، والخـــوارج، 

تـب المحـدثین كوالنحاة والمتكلمین، واألوائل، والمعتزلة، والفهرسـت، وأخبـار األدبـاء، وختمهـا ب

تب الجرح والتعدیل، واألنساب، معاجم المحـدثین، مشـیخات الحـافظ، كفي معرفة الصحابة، و 

  والرواة، فذكر من كل ذلك أهم الكتب ومؤلفیها. 
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  المطلب الثاني

  "الشعور بالعوركتابه "

فـــي طبقـــة مـــن  مـــن العلمـــاء واألدبـــاء والمـــؤرخین الـــذین ألفـــوا كتبـــاً  اً ســـبق الصـــفدي كثیـــر 

عرفــوا بهــا، فــأقتفى أثــرتهم، وســار فــي عاهــة أو  ،النــاس، أو فــي فئــة تجمعهــم صــفة مشــتركة

  وقسم كتابه كعادته إلى خطبة، ومقدمات، ونتیجة.  .دربهم

ـــه بعـــد أن أكمـــل تصـــنیف" نكـــت الهمیـــان فـــي نكـــت  ١فـــي خطبـــة الكتـــاب أشـــار إلـــى أن

العمیان" رغب في أن یردف ذلك بمصنف آخر، یقتصر فیه على ذكر العور، ورسم خطتـه، 

  نتیجة. فرتبه على مقدمات، و 

  : وهي  والمقدمات ست

المقدمة األولى: فیما یتعلق بلفظ (العـور) وتقلبـات حروفهـا، فبـین معانیهـا فـي اللغـة ، وٕانهـا 

ألنـــه  ؛ة)ر ال تخـــرج عـــن معنـــى التخـــوف، ومنهـــا ســـمیت ســـوءة اإلنســـان (عـــو 

وأحكـام سـترها عنـد الــذكر،  ،یتخـوف مـن رؤیتهـا، وعـرف العـورة عنــد الفقهـاء

  تتبع معاني اشتقاقها الكبیر في كتب اللغة، المعاجم.  وعند األنثى، ثم

ــالعور مــن حیــث التصــریف، اإلعــراب، بعلــم غزیــر ، ونظــر  المقدمــة الثانیــة: فیمــا یتعلــق ب

، والتفضیل فبین معانیها، وسبب منعهـا ثاقب تتبع صیغة أفضل في التعجب

ل ، علــى ذلــك باألمثــا مــن الصــرف، ومــا یقــاس منهــا، وشــواذ بنائهــا، مســتدالً 

  والشواهد الشعریة. 

المقدمــة الثالثــة: فیمــا یتعلــق بحــدیث الــدجال لكونــه أعــور، فبــین معنــى الــدجال لغــة، وأورد 

وفسـر غریبهـا، وضـبطها،  ،ادیث الشریفة مـن صـحیحي البخـاري ومسـلمحاأل

  وتأول معنى ما أشكل منها. 

  

                                                
دار عم�ار، عم�ان، س�نة ھـ ) تحقیق عبد ال�رازق حس�ین ، الطبع�ة الثانی�ة ، ٧٦٤الشعور بالعور، للصفدي (ت  ١

  .٤٠ص  ،١٩٩٤
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یة في عین األعـور، وهـل الدعور عالقة من الفقه، فبین أحكام المقدمة الرابعة: فیما له باأل

علـى قبـول األعـور؟ وجـزاء  ١تصح خالفة األعور؟ وهل یجبر مسـتحق الغـرة

  فاءة في النكاح. كالكفارة، والصید واألضحیة، وال

المقدمة الخامسة: فیما جاء من األمثال والنوادر في حق األعـور، وغیـر ذلـك، فـذكر سـبعة 

  المثل بها. أمثال مما حوته كتب األدب، وشرح قصصها، ومضرب 

مقطوعـة مـن بیـت واحـد، أو  ٢٥المقدمة السادسـة: فیمـا جـاء مـن الشـعر فـي العـور، فـذكر 

و أبیتــین، أو ثالثــة لشــعراء عبــروا عــن رضــاهم ، بــالعور ، أو االفتخــار بــه، 

مقطـــوعتین مـــن نظمـــه، فـــي  االتغـــزل فـــي العـــور المـــالح ، ثـــم زاد فـــي آخرهـــ

  المعنى. 

ترجمــة. ســلك فیهــا  ٨١ر، علــى حــروف المعجــم، فــذكر النتیجــة: وســرد فیهــا تــراجم العــو 

ســبیل االختصــار، وال یختلــف أســلوبه فیهــا عــن أســلوبه فــي الــوافي ، مــع اســتطراد فــي النقــد، 

  واللغة والقصص، والطرف، كما هي عادته. 

قــال:  ،وأنقــل هنــا مــا كتبــه محقــق الكتــاب عــن قیمتــه، فقــد أجــاد التعبیــر، وأحســن التقــدیر

خصـه أحـد بمنصـف برأسـه سـوى مؤلفنـا الصـفدي لیبـرز القیمـة لالـذي لـم ی"إن هـذا الموضـوع 

الفنیــة الواضــحة لهــذا لكتــاب، وٕاذا مــا أزحنــا الســتار عــن قیمــة هــذا الكتــاب فإننــا نســتطیع أن 

  نجملها في األتي: 

ــــة: وتظهــــر فــــي تتبــــع المؤلــــف، وعرضــــه الواســــع لمــــادة( عــــور) بمعانیهــــا  -١ قیمــــة لغوی

فلــم یتـرك مــا یستشــهد بـه مــن آیـات قرآنیــة، وأحادیــث  ،تهاوحـدودها، وتقلباتهــا، ومشـتقا

تــى بهــا، إلــى جانــب ذلــك الغریــب الــذي عرضــه لــه ، أشــریفة، وأشــعار، وأمثــال ، إال و 

 .وفسره من أحادیث الرسول صلى اهللا علیه وسلم في الدجال

                                                
عن�د المش�ورة  رةھا أن تقع ص�ادقالغرة: شق العصا، وھي أن یبایع رجل رجالً آخر، دون الجماعة ، فالبیعة ح ١

  .٥/١٣واالتفاق، انظر: اللسان " غرر" 
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قیمة فقهیة: وتتضح في عرض المؤلف لحد العورة عند الفقهاء، ثم بیان ما له عالقـة  -٢

عور مــن الفقــه، ســواء فــي الدیــة، أو الحكــم، أو الزكــاة، أو األضــحیة، إلــى غیــر بــاأل

 ذلك. 

قیمة تظهر من خالل إیراده ألحادیث المصطفى صـلى اهللا علیـه وسـلم فـي األعـور ،  -٣

ومعانیهــا، وتأویــل مــا أشــكل  اثــم تفســیر غریبهــ ،حادیــث الــدجال، واستقصــاء هــذه اال

 .منها 

هـــا، تها، وأخالقهــا، وعاداتشخصـــیة، ومالمحهــا، صـــفا: بالحـــدیث عــن الةقیمــة تراجمیــ -٤

 ا التاریخیة. هوٕادراك أبعاد

وهـو بعـد ذلـك مصـدر  ،قیمة أدبیة: فهو مرجع الكثیر من النصوص الشـعریة والنثریـة -٥

شعار الشعراء الذین عاصروه، إلى جانب أنه جمع بین دفتیه بعـض مـا ألما ذكره من 

لـى تمتـد فـي الزمـان مـن عصـر المؤلـف إ من نصـوص شـعریة ،ورر والعُ وَ قیل في العَ 

عـزز المكانـة  ، شـاعرا، ناقـداً لى جانب ذلك فإن كون المؤلـف أدیبـاً . إالعصر الجاهلي

المتكلف الذي سـار  األدبیة لهذا الكتاب، أكان ذلك عن طریق األسلوب الواضح غیر

ــــاء، علیــــه المؤلــــف، أو  تلــــك اللمحــــات النقدیــــة التــــي ظهــــرت أثنــــاء حدیثــــه عــــن األدب

    ١الشعراء، ثم ذلك المیل الذي یجرفهدون أن یدري إلى میدان األدب.و 

                                                
 .٢٠-١٩الشعور بالعور  ١
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  جھود الصفدي النقدیةجھود الصفدي النقدیة
  

   .المبحث األول: مكانة الصفدي النقدیة

   .لصفدي في النقداي: منھج انالمبحث الث

   .المبحث الثالث: الصفدي ونقد الشعر

   .المبحث الرابع: الصفدي ونقد النثر

   .لخامس: آراؤه النقدیةالمبحث ا
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  المبحث األول

  لصفدي النقدیةامكانة 

لقد كان للصفدي في عصـره وجـود واضـح مـن الناحیـة األدبیـة، إذ كـان مـن أبـرز النقـاد 

، وكـان ذا ثقافــة هم إنتاجــاً ر غـز أمـن القــرن الثـامن الهجــري، وأعظمهـم مكانــة وأوسـعهم شــهرة، و 

نفو كتب التراجم واألدب، بل سنتجه أكثـر إلـى واسعة، ونحن هنا لن نبحث فیما قاله فیه مص

ــتقط شــیئا ممــا تنــاثر مــن األخبــار ــالدقــة، لنل فــي ثنایــا كتابــات المعاصــرین ،  رد عفــواً ، التــي ت

ـــار األدبیـــة، والكتـــب  ـــذین تعـــرض علـــیهم اآلث لنـــدرك أن الصـــفدي كـــان أحـــد كبـــار النقـــاد، ال

ــــ الواســــع فــــي صــــفوف القــــراء  دىالمصــــنفة، لیقولــــوا فیهــــا كلمــــتهم الفصــــل، فیكــــون لهــــا الصَّ

  والمتأدبین. 

أحد شیوخ األدب في عصره، وقـد أخـذ عنـه الصـفدي  ١فهذا فتح الدین محمد سید الناس

قیـق، سـهل التراكیـب، منسـجم ر بنفسه، ثم ترجم له في كتابه الوافي، فكان مما قاله فیه"وشعره 

  ٢د ال یتكلم إال بالوزن " األلفاظ، عذب النظم، وترسله جید، وكان النظم علیه بال كلفة، یكا

كما وصفه تلمیذه القدیم، دون  ،ابن سید الناس ةإلى هذا الحد من اإلجادة وصلت موهب

عباراتــه هــذه تمیــزت بالدقــة ووضــوح  ، بــل إنَّ  "مبالغــة مــا"أن نلمــس فیمــا قالــه الصــفدي هنــا 

ـــه، فـــإن إنســـاناً  ـــك انســـجام هـــذه الصـــفات فیمـــا بینهـــا، وتكامل لـــك األذن یم القصـــد. ویؤكـــد ذل

حتى ال یكاد یتكلم إال بالوزن، وعنـده القـدرة علـى البیـان ممـا یجعلـه یـنظم  ،الموسیقیة المرهفة

بـه، ثـم فـي تراكی فـي ألفاظـه، سـهالً  فـي نظمـه، منسـجماً  بال كلفة، ال بد أن یأتي قریضه عـذباً 

  ة شعره صادرة عن بساطة طبعه ورهافة حسه. تكون رقَّ 

و مـن اتصـف أدبـه بمـا سـلف، كتـب إلـى الصـفدي یجیـزه فـي هـإنَّ ابن سید الناس هـذا، 

مـن الزلـل ، والخلـل الصـادر  "وأذنـت لـك إصـالح مـا تعثـر علـيَّ ثـار فیقـول: روایة ما له من آ

أو وهلة اعترضت الفهم، فیما صدر عـن قریحتـي القریحـة مـن النثـر  ،عن غفلة اعترت النقل

ا لعلـه أنجـى مـن الموهـوب، أو انجـع فـي نیـل ظم، وفیما تراه من استبدال اللفـظ بغیـره، ممـوالنَّ 

                                                
  ترجم لھ من قبل.  ١
  .١/٢٨٩الوافي بالوفیات  ٢
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المطلــوب، أو أجــرى فــي ســنن الفصــاحة علــى األســلوب، وقــد أجــزت لــك إجــازة خاصــة یــرى 

   ١جوازها بعض من ال یرى جواز اإلجازة"

عــادة بروایـة إشـارة علـى  ،إذن فـابن سـید النـاس هنـا، ال یكتفـي بـأن یجیــز تلمیـذه السـابق

ــأمثالــه مــن العلمــاء واألدبــاء ــه لمثــل هــذه مل یعتــرف لــه بالمقــدرة وســالمة الــذوق، ، ب مــا یؤهل

  التعدیالت في كتاباته، في عبارات دقیقة المعنى، محدودة القصد والغایة. 

وقـــال فـــي حقـــه: " األدیـــب البـــارع،  ٢هبي نقـــل عنـــه أشـــیاء فـــي كتابـــه تـــاریخ النـــبالءوالـــذَّ 

سمع مني، وسمعت  أیضاً  الكاتب، شارك في الفنون وتقدم في اإلنشاء وجمع وصنف،  وقال

  منه" 

قــال: مــن وقــف علــى كتابــه هــذا وغالــب  ٣علــق الصــفدي علــى كتــاب الحیــوان للجــاحظ

واالنتقاالت التـي ینتقـل إلیهـا، والجهـاالت  ،ورأى فیها االستطرادات التي یستطردها -تصانیفه

ه یـعلعلـم مـا یلـزم األدیـب، ومـا یتعـین  ؛دنى مالبسـةأفي غضـون كالمـه بـ ،التي یعترض بها

  من مشاركة المعارف. 

ظة بقولـه: " مـا ذكـره الصـفدي مـن إسـناد الجهـاالت حیعلق حاجي خلیفة على هذه المال

ـــه صـــحیح، ـــإ رفیمـــا یرجـــع إلـــى األمـــو واقـــع  إلی ـــة، ف ن الجـــاحظ مـــن شـــیوخ الفصـــاحة الطبیعی

النقـــاد واألدبـــاء ة بـــین عـــوهكـــذا كانـــت للصـــفدي مكانـــة رفی ٤والبالغــة ال مـــن أهـــل هـــذا الفـــن "

المصــنفات فـي عصــره، نـذاك، فكـان لــه فـي میـدان النقــد نشـاط ملحـوظ تحــدث فیـه أصـحاب آ

م لنــا مــن ن الــذهبي، وابــن حجــة الحمــوي، والقلقشــندي الــذین قــدَّ یاله، أمثــال شــمس الــدتــومــا 

  خالل ذلك صورة عن النقد وأسلوبه. 

                                                
  .٥/٢١٢أعیان العصر  ١
  .٤/١٩٠السابق،  ٢
عالم، أدی�ب، رأس فرق�ة م�ن ف�رق ،ھ�ـ ) ش�اعر٢٥٥-١٦٣أبو عثمان ، عمرو ب�ن بح�ر ب�ن محب�وب الكن�اني (  ٣

، واألع��الم ٢٤٨، س��رح العی��ون ١١/٥٢٦، وس��یر اع��الم الن��بالء ٧٣: ف��رق وطبق��ات المعتزل��ة رالمعتزل��ة: انظ��
 . ٨/٧، ومعجم المؤلفین ٥/٧٤
 .١/٦٩٦انظر: كشف الظنون  ٤



١٢٦

 

  المبحث الثاني 

  منهج الصفدي في النقد 

األدب وٕانتاجـه، وأدرك كـذلك أن الـذوق هـو أول مـا  د فـيلقد أدرك  الصفدي أهمیـة النقـ

رایـة والمـران والریاضـة، حتـى یجب توفره عند من یدخل هـذا المیـدان، یلـي ذلـك بالضـرورة الدِّ 

أسـرارها،  كفي تعمق النصوص، والوصول إلى أغوارهـا، وٕادرا یغدو صاحب الذوق هذا قدیراً 

  النصوص ال یعوقه عائق.  إلى ذلك بمیل ال یقاوم، وهوى إلى ممارسة مدفوعاً 

بقولـــه:  "نصـــره الثـــائر "وقـــد عبـــر الصـــفدي عـــن هـــذه الحقـــائق األولیـــة فـــي خطبـــة كتابـــه

ي أوضحت ما أبهم وألبس، وأبدت نار الهدى التي لم تكـن سـوى أنامـل ت(احمده على نعمه ال

  ١حبس)ولم یُ  نَ ثْ لم یُ أمَّ غایًة الذوق تقتبس، وراخت جواد االنتقاد الذي إذا 

أربــع طــرق بنــى علیهــا الصــفدي  ،اســتخلص الناقــد ســلطاني عــن دراســته للصــفديوقــد 

  معالمها، وهي: لح وهذه الطرق تحتاج إلى عرض وتوضی ٢منهجه في النقد

  بینها:  ةالنصوص والمقارن داعتما

ا تحـدث فـي النقـد حـدیثا نظریـا، فروحـه تـأبى القواعـد وتنفـر منهـا، وٕانمـا مَ إن الصفدي قلَّ 

أو الشعور المشترك، فیجمعها على  ،النصوص المختارة في المعنى الواحد یتحدث من خالل

ین عصورها، ویقـوم التمیـز علـى المقارنـة فیمـا بینهـا، إذ یبـدو أن طبیعتـه الفطریـة منظمـة، تبا

ال یــزاحم غیـره، وال یــدخل شــریكا معـه فــي حمــاه، فــي مكانـه ومرتبـة، وتــأبى إال وضـع الشــيء 

ریـف الجــامع المــانع ویبـدأ التطبیــق ینسـى كــل مـا كتــب، وال یعتمــد لكنـه مــا إن ینتهـي إلــى التع

إال روائـع األدب، یسـتقي منهــا أحكامـه، ویتغنــى بروعتهـا، وغالبـا یســتغرقه اإلحسـاس بجمالهــا 

حتـــى تشـــغله عـــن بیـــان شـــدة إعجابـــه، وكأنـــه ال یریـــد أن یفســـد علـــى روحـــه عالمهـــا العلـــوي، 

ـــا خلوتهـــا، فیـــذهب مـــا هـــي هـــبإقحـــام العقـــل علی فا الروحـــاني، والنعـــیم فیـــه مـــن التجلـــي، والصَّ

  االبدي. 

                                                
  .٧٢سائر ص لة الثائر على المثل انصر ١
  .١٦٠-١٤٧راجع النقد العربي،  ٢



١٢٧

 

" فالنصــوص عنــده هــي التــي تتحــدث ، وتتالقــى، وتتجــاور، فیبــرز الحســن مــن تالقیهــا، 

التــي تقــوم بینهــا، مــن غیــر قصــد  ةوســر الجمــال مــن جوارهــا، وســحر البیــان مــن هــذه المقارنــ

   ١إلیها، وال عناء یتجشمه القارئ من ذلك"

ال یتفـق وأمانـة العلـم،  ،فـالنص المبتـور تضـلیل وخـداع ،نـص باطـل البـ وٕاذا كان الحكم

منـــه قولـــه وقـــد تـــرك  ٢بـــل یوثقـــه، قـــال: فـــي ترجمـــة الفـــزاري" ،ونجـــده ال یكتفـــي بـــذكر الـــنص

  الخطابة: 

  منبر ظا فوق كلما           وقفت خطیبا واعوٕاني ألستحي من اهللا

  في مواعظ من بري ولست بریئا بینهم، فأفیدهم         أال إنما تش

وكـــذا  راویهمـــا،قلـــت : كـــذا انشـــدنیهما الشـــیخ أمـــین الـــدین محمـــد بـــن علـــي االنفـــي عـــن 

رحمـه اهللا تعـالى_ ولـو قـال -رایتهما فـي " البـدر السـافر" للفاضـل كمـال الـدین جعفـر األدفـوي

فــي  : "أال إنمــا تشــفي المــواعظ مــن بــري" لكــان ذلــك أحســن وأمــتن، وأتــمّ  -رحمــه اهللا تعــالى

   ٤.وهو بهما أحق ٣بن سالمة الحصكفي هما بعد هذا في دیوان الخطیب یحیىناس، ورأیتالج

  إعادة المعاني إلى مصادرها: 

وهو مبدأ یسایر منهجه في اعتماد النصوص، وذلك فـي إعـادة معـاني الـنص المـدروس 

ولـو  أدبـاء عصـره لـم یـأتوا بجدیـد مـن حیـث المعـاني، أنَّ  إلى مظانه األولـى ، إشـارة منـه إلـى

ادعوا ذلك، وٕانما هي معاني السابقین من الشـعراء ، نقلهـا المتـأخرون علـى النثـر مـن جهـة ، 

  وٕالى أغراض أخرى من جهة ثانیة. 

فمــا یكــاد یــذكر شــعر الشــاعر حتــى ینتشــل مــن ذاكرتــه مــن نــزه المــدخر، ویجــري علــى 

صــال، موازنــا لســانه مــا أســعفه الــوعي مــن شــعر یقاربــه فــي المعنــى أو یناقضــه، و یكــون لــه أ

                                                
  . ١٤٨النقد األدبي، ١
ھ�ـ) فقی�ھ، ش��ارع، ٧٢٩-٦٦٠أب�و إس�حق، إب�راھیم ب�ن عب��د ال�رحمن ب�ن إب�راھیم ، برھ�ان ال��دین ب�ن الفرك�اح ( ٢

  .  ١/٤٣، ومعجم المؤلفین ١/٤٥، واألعالم ١/٨٥انظر أعیان العصر 
 ترجم لھ من قبل.  ٣
  .١/٨٨أعیان العصر  ٤



١٢٨

 

بینهــا، ناقـــدا لهـــا: " وقـــد شـــبه النـــاس الشـــیب بأشـــیاء، منهـــا اشـــتعال النـــار، وقـــد نطـــق القـــرآن 

   ١العظیم به في قوله تعالى" واشتعل الرأس شیبا"

  رجاني: وقال اإل

  والشمع عند اشتعال الرأس ینسیكـال      عجللبلىسي قد اشعل الشیب رأ

  ه حلكـها من لونـعا راـفطالم      فإن یكـن راعـاها مـن لونه یقق    

  ومنها تشبیهه بالصبح قال: 

  فقد الح صبح في دجاك عجیب   وقالوا انتبه من رقدة اللهو والصبا  

  وني ولذتي     فإن الكرى عند الصباح یطیبـــفقلت: أخالني دع

    ٢ومنها تشبیهه بالتبسم، قال أبو تمام:

  كبي ـها للَعبرة انسرأت تبسمه فاهتاج هائجها         وقال العج

  ن ذاك ابتسام الرأي واألدب إالقتیریة         ف ضیماإفال یورقك 

  ومنها تشبیه بالغبار قال بن المعتز: 

  صدت شریر وأزمعت هجري         وصفت ضمائرها إلى الغدر 

  دهر ـع الـار وقائـهذا غب  قالت : كبرت وشبت قلت لها     

  یف، قال: بالسَّ  هومنها تشبیه

  طالما استهوتني اآلثام لـنا إن نزعت عن الغوایة والصبا         فأ

  وقفت على رأسي به األیامــب مجرد         أصبوا وسیف للمشی

                                                
 من سورة مریم. ٤من اآلیة  ١
ھـ ) شاعر، ناقد، أدی�ب، ص�احب دی�وان الحماس�ة. ٢٣١-١٨٨تمام : حبیب بن أوس بن الحارث، الطائي ( وأب ٢

 .٣/١٨٣، ومعجم المؤلفین، ٢/١٦٥، واألعالم ١١/٢٩٢و الوافي  بالوفیات  ٣٨٣/   ١٦انظر: األغاني 



١٢٩

 

  بوم والقطا، كقول الشافعي رضي اهللا عنه في أبیاته التي منها : " ومنها تشبیهه بال

  بهاأیا بومة قد عشعشت فوق هامتي     على الرغم مني حین طار غرا

  وقیل ألعرابي عن الشیب: 

  تها التجارب. كأسك ؟ فقال: زبدة مخضتها األیام، وفضة سبر ما هذا البیاض الذي في 

رة، لتقــوم س فــي منهجــه مــن حیــث اعتمــاد النصــوص الغزیــغموبــذا نــرى أن الصــفدي یــن

ه ة المرء للمعنى، الذي یضني في النفس وتتزاحم أحوالر ، فتتوسع نظالمقارنة على أوسع مدى

ممـــا یســـمح بوضـــع الـــنص المـــدروس، فـــي مكانـــه الصـــحیح بـــین هـــذه النصـــوص  ،وتعقیداتـــه

  حقة. الكثیرة، السابقة  منها والال

ل نـص یـورده، فقـد یـذكر شـیئا أو كـومن المالحظ أن الصفدي ال یعلق بالضـرورة علـى 

نفسـه،  یورد الـنص ثـم ینتقـل إلـى غیـره، تاركـا المجـال رحبـا أمـام القـارئ لینبـه حواسـه، ویـوقظ

  ذوقه. تاليویعمل فكره، ویحكم بال

  التعدیل الفني: 

یتخـذ الصــفدي فــي نقــده مبــدأ ثانیــا، یكــاد یالزمـه فــي كــل مــا یتعــرض لــه مــن النصــوص 

تطـرب لهـا نفسـه، ویرضـى بهـا ذوقـه، فهـذا  ،نثرها وشعرها، أال وهو اقتراح صیاغة مـن عنـده

  ، یقول متغزال: ١ابن سناء الملك

  ظبى إذ رنا      به عجل ناداه یا خجل الكحل لها نظرة یاحیرة ال

ــه: " لــو كــان لــي فــي هــذا البیــت حكــم لقلــت یــا حیــرة  اً نــاظر  (:لهــا ویعلــق الصــفدي بقول

   ٢وخلصت من إذ وعدم وضعها للمجازاة" )الظبي عنده 

                                                
ر ، وش�اح، م�ن الن�بالء ، عھ�ـ ) ش�ا٦٠٨-٥٤٥سم ، ھبة هللا ب�ن جعف�ر القاض�ي س�عید (ابن سناء الملك، أبو القا١

، ٢٧/٢٢٨، وال��وافي بالوفی��ات ٢١/٤٨٠دار الط��راز، انظ��ر: س��یر اع��الم الن��بالء  وكات��ب ال��دیوان، ل��ھ دی��وان
م�د عب�د ة الیقظان من معرفة مایعتبر من حوادث الزم�ان ، أب�و محبر، وع٤/١٧وثمرات األوراق، ومرآة الجنان 

  م.  ١٩٧٠ -٢منشورات مؤسسة العلى للمطبوعات ط  ،هللا بن أسعد بن علي الباوض الیمني 
  .١/٣٤٣الغیث المسجم  ٢



١٣٠

 

 ةفهــو مایكــاد یجــد معنــى یروقـــه، أو لفظــا یعجبــه، حتــى یأخـــذ فــي تقلیــب الصــور الفنیـــ

ون كــعلــى لفــظ، وغالبــا مــا ت المعنــى فــي لفــظ أفضــل، أو یفضــل لفظــاً  یــف یصــاغكللمعنــى، و 

  مع ذوقه.  اقتراحاته صائبة، وأكثر انسجاماً 

   ١واقرأ هذا المثال، قال:

 ٥على القصیدة التي نظمها ابن صرد ٤اویذيعوابن الت ٣واألبله العراقي ٢وقف ابن المعلم

  وأولها: 

  لظباء العین؟أكذا یجازى ودَّ كل قرین     أم هذه شیم ا

أیضــا وابـن المعلــم، وكـان الــذي قـال ابــن علـى علــى وزنهـا، وابــن التعاویـذي "نظـم األبلــه 

  المعلم: 

  ین ـاء العــوهو الخلي من الظب  ما وقف الحادي على یبرین  

  إال لیمنحني جوى ویزیدني    مرضا على مرضي، وال یبریني 

مــا وقفــة الحــادي علــى "لقلــت: قــال الصــفدي: لــو كــان لــي حكــم فــي أول هــذه القصــیدة 

  یبرین إال لیمرضني، وما یبرین  لیحصل له الجناس الذي أراده في بیت واحد" 

ویصرف النظر عن جمیع طرفي الجناس في بیـت واحـد _كمـا یقـول_ فـإن براعتـه تبـدو 

فــي هــذا اإلیجــاز المــوحي، فقــد جــاء فــي شــطر البیــت بمــا یغنــي عــن البیــت الثــاني كلــه، ومــا 

                                                
 .٤/١٦٦الوافي بالوفیات  ١
ھـ ) شاعر، انظر : الجزیرة ( ش�عراء الع�راق) ٥٩٢-٥٠١أبو الغنائم، محمد بن علي بن فارس ، نجم الدین (  ٢
  .  ١١/٣٣، ومعجم المؤلفین ٦/٢٧٩، واألعالم ١/٣٤٤ت النقلة ، والتكملة لوفیا٤/١٢/٤٣٠
ھـ شاعر لھ دی�وان ، وس�مي األبل�ھ لش�د ذكائ�ھ، انظ�ر: األع�الم . ٥٧٩محمد بختیار بن عبد هللا، البغدادي ( ت  ٣
 . ٩/٩٨، ومعجم المؤلفین ٦/٥٠
ی���دة ( ش���عراء الع���راق ھ���ـ ) ش���اعر، انظ���ر الخر٥٨٣-٥١٩أب���و الف���تح، محم���د ب���ن عبی���د هللا ب���ن عب���د هللا (  ٤

، ومعج�م الم��ؤلفین ٦/٢٧٩، واألع�الم ١/٣٤٤النقل�ة  ت، والتكمل�ة لوفی��ا٢/١٨٣، وعی�ون الروض�تین ٢١٤/٤٣٠
١١/١٣٣  .  

ت��اریخ األم��م  ف��يت��اب، انظ��ر : المن�تظم كھ��ـ ) ش�اعر ، م��ن ال٤٦٥أب�و منص��ور، عل��ي ب��ن الس�ن ب��ن عل��ي (ت  ٥
دار   ،اط��، تحقی��ق محم��د عب��د الق��ادر عط��اء ومص��طفي ع وزيج�والمل�وك أب��و الف��رج عب��د هللا محم��د ب��ن عل��ي ال

، واألع�الم ٨/١١٨، والكام�ل ف�ي الت�اریخ ٣٠/٢٨١م.، وذی�ل ت�اریخ بغ�داد ١٩٩٢الكتب العلمی�ة بی�روت ، لبن�ان 
 .  ٧/٦٦، ومعجم المؤلفین ٤/٢٧٢
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ان مـن كـذوف من البیت االول ، وذلك ألن األمراض مسبب عن خلو المحر المیوحي بالشط

  الظباء العین. 

  وهذا مثال ثالث: قال البحتري: 

  ئك جند، ال یأخذون عطاء ــائب أرا        لت من كتـیوم أرس

  ش علیهم، وتصرف اآلراء         ـویود األعداء لو تضعف الجی

ف" أیضـا عالبیـت حكـم لقلـت: بـدل تصـرف "تضـ : لـو كـان لـي فـي هـذا١یقول الصـفدي 

فیكون األول من اإلضعاف، وهو الزیادة بالمثلن الثاني من الضعف، وهـو المـرض والـوهن . 

  مدح، وتضعف أضع"أعلى أن تصرف 

هــة جفــانظر كیــف اقتــرح التعــدیل ووازن بینــه، وبــین األصــل، وفضــل كــال منهمــا فــي الو 

  التي یراد بها الحكم علیهما. 

  ر لألدیب: االعتذا

تي به أحیانـا مـن رديء أالناقد هنا یدعونا إلى االعتراف للمجید باألداء، والتسامح فیما ی

والبعـــد والبعـــد عمــا تقتضـــیه قواعـــد البالغـــة والفصـــاحة، فالكمـــال هللا  ،التعبیـــر ةالقــول، وركاكـــ

  وحده، والعصم ال تكون إال لنبي. 

نمــا یعبــر علــى مجانبتــه إ و  عف،م ، وال یضــوقــد یــرى الخطــأ، األخــذ مــن شــخص، فالیلــو 

الصواب بأدب، ویعتذر لألدیب إذا كبـا بـه جـواد البیـان فـي بعـض األحیـان، وفـي هـذا الـنص 

  ما یدل على هذا المبدأ من منهجه. 

  :  ٣: وقد یظن قوم أن قول أبي تمام ٢قال ابن األثیر

  من بكائي في الرسوم أُظنُّ الدَّمع في خدي سیبقى       رسوماً 

                                                
 .١/٧٦الغیث المسجم،  ١
ھ��ـ) م��ن ال��وزراء الكت��اب، ٦٣٧-٥٥٨( أب��و الف��تح، نص��ر هللا ب��ن محم��د ، ض��یاء ال��دین، الش��یباني، الج��زري،  ٢

  . ٣/٩٨، ومعجم المؤلفین ٨/٥٧أدیب، ناقد، انظر: األعالم 
 م. ١٩٧٦ -٤، الخطیب التبریزي ، ت محمد عبده عزام، دار المعارف بمصر، ط ٣/١٦٠دیوان أبي تمام  ٣
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واة اللفـظ، وهــو غلـط؛ ألن المعنــى واحــد، البـاب (یریــد التجنـیس) نظــرا إلـى مســمـن هــذا ا

   ١من شرط التجنیس اختالف المعنى مع تماثل اللفظ.

هو نفى أن یكون هذا البیت من الجناس جملة ، أنا اقتله بسـیفه، وأقـول: إن هـذا  ٢:قلت

ویختلــف معنــاه أن  ألنــه جنــاس تــام، وهــو الــذي تتفــق ألفاظــه، ؛البیــت أعلــى مراتــب الجنــاس

  السامع یفهم من قوله "رسوما" في األول غیر ما یفهمه من قوله " في الرسوم" ثانیا. 

ظــین فـــي المعنــى، إذ المعنــى الــذي یفهــم مــن البیـــت ان فویجــد فــي نفســه تفرقــة بــین الل

الشـاعر قــال: أظــن الــدمع ســیبقى مــن خــدي أخــدودا وحفــائر، بإدمــان الجریــان مــن بكــائي فــي 

ظ األول هــو الثــاني بعینــه فهــذا البیــت یكــون ملحقــا فــفــإن ادعــى أن الل ،ل األحبــابآثــار منــاز 

الحیوانـات التــي هـي غیـر ناطقــة، وهـو مـن كــالم هـذا الرجـل الفصــیح، المعـدود مــن  تبأصـوا

  الشعراء.  فحول

    ٣وضرب مثال للتجنیس بقول أبي تمام

  ب ـثكتهتز من قضب تهتز في ـلته     دي مصـكم أحرزت قضب الهن

  من الحجب أحق بالبیض إغماضاً    بیض إذا انتضیت من حجبها رجعت  

: لفظتــــا (قضــــب) فـــي البیــــت األول ، ولفظتــــا  ٥فــــي " الفلــــك الـــدائر" ٤قـــال ابــــن الحدیـــد

ألن القضـب جمـع (قضـیب،  ؛لیـةك(البیض ) فـي البیـت الثـاني خارجـة عـن بیـان التجنـیس بال

السیف مجازا، وكـذلك شـبه بـه القـد مجـازا... نما سمي به إ وهو العود الرشیق من الشجرة... و 

ومثل ذلك البیض فإنها لیست من أسماء النسـاء، وال بیضـاء وامـرأة " لفظتـین متـرادفتین.. وال 

كمـا أن اللیـث اسـم لألسـد ،  ،البیض من أسماء السـیوف ، وال سـمع أن األبـیض اسـم للسـیف

                                                
 م.١٩٧٦  - ٤، ط ١/٢٥٢سائر لالمثل ا ١
 .٣٧جنان الجناس  ٢
  .١/٢٤٨جب ) وانظر : المثل السائر حاني فیھ ( .....أترابا من ال، وروایة الث١/٧٢دیوانھ  ٣
ھـ ) أدیب ناقد، مؤرخ، معتزلي، من كت�اب ال�دیوان . ٦٥٦-٥٨٦أبو حامد، عبد الحمید بن ھبة هللا بن محمد (  ٤

، ومعج�م ٣/٢٨٩، واألع�الم ١/١٦٤، وعق�د الجم�ان، ١٨/٧٦، وال�وافي بالوفی�ات ١/٦٢انظر: ذیل مرآة الزمان 
  .  ٥/١٠٦لمؤلفین ا

 ،صم١٩٨٠الفل��ك ال��دائر عل��ى المث��ل الس��ائر، الب��ن الحدی��د ، تحقی��ق دار أحم��د مظ��اج للكت��ب، بی��روت، س��نة  ٥
١٨٧.  
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ظــة للســیوف فرت هــذه اللأشــیاء دلــت علــى بیــاض فقــط، ثــم اســتعی نوٕانمــا البــیض عبــارة عــ

ـــ ،والنســاء صـــفة ال اســـماً  " األبیـــات  ١فدي علـــى قــول ابـــن أبـــي الحدیــد قـــائال:... ویعلــق الصَّ

ألن السـامع یفهـم مـن كـل لفظـة ، مـع قرینتهـا مـا ال یفهمـه  ؛الثالثة من أعلـى مراتـب الجنـاس

فــي البیتــین  وابــن ابــي الحدیــد تعنــت ،وابــن األثیــر ســها فــي األولمــن الثانیــة ، مــع قرینتهــا. 

الثــانیین علــى أن دعــوى ابــن أبــي الحدیــد أن قضــیبا مــن الســیف والقــد مجــاز ال تصــح منــه ، 

بدلیل أنه یجوز أن تقول : سیف قضیب، وال تقول قد قضیب، بـل قـد كالقضـیب، بإیتـاء أداة 

   .بخالف األول" -دون الحذف -التشبیه

لصـفدي، وأضـاف إلیهـا الـدكتور هذه هي المبادئ التي استقرأها الناقد سلطاني من نقـد ا

   ٢عبد المجید الشین.

  التاریخ النقدي: 

وتطبیقــا، وتــأثرت كتابتــه النقدیــة باتجاهــه  المعــروف أن الصــفدي كتــب فــي النقــد نظریــاً 

وثقافته الواسعة، ولتوضیح ذلك: في الكتابة النظریة: یتتبع الظاهرة  ،التاریخي، وذهنه المنظم

اریخ، وتعاقـب األیـام، حتـى یصـل تـثم یسـیر معهـا عبـر أزمـان الالبالغیة منذ ظهورها األول، 

فمـثال فـن " التوریـة" لـم  ،من تطـور، ومـا اعتراهـا مـن تغییـرأ ما طر  لى عصره هو، مبیناً إبها 

صدوه، وأشار علماء البدیع إلى بدء عند المتنبي ونسبوا قواألدباء القدماء ولم ی یعرفه الشعراء

  إلیه قوله: 

  لسیف كفه      وكانا على العالت یصطحباني برغم شیب فارق ا

  اني ـك قیسي ، وانت یمـكأن رقاب الناس قالت لسیفه:     رفقی

                                                
  .٣٩جنان الجناس  ١
 عریف بھ.تسبق ال ٢
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  ، ویقول الصفدي: ١هذا ما قاله علماء البالغة

" عثرت أیضا على شيء من ذلك في شعر أبي نواس، وقـد جـاء فـي كالمـه علـى غیـر 

  قیاس" وهو: 

  لحسن منتقب وجهها بافتنت قلبي محببة             

ومن بعده أبو العـالء المعـري الـذي أتـى فـي التوریـة بلمـح خفیـة اإلیمـاض، إلـى أن جـاء 

خــذ عنــه القاضــي أابهــا، و حنــزل النــاس ر أالقاضــي الفاضــل، فــذلل صــعبها، ومهــد شــعابها، و 

ولم یفارق هو ومن عاصـره علـى هـذا المـنهج فـي ذلـك األوان. علـى  ،السعید ابن سناء الملك

ویظـل یتبـع هـذه  ٢م حلیة أخرى... فكلهم من اإلحسان یرمون عـن قـوس واحـدة.أن جاء بعده

  الظاهرة تاریخیا إلى عصره. 

وفي مجال التطبیق: یتتبع المعنى منذ بدء ظهوره، على المنهج نفسه إلـى عصـره، فمـن 

و فــي وٕانمـا هـ ،ذلـك قولـه: "ومـنهم مـن شـبه العیـون بـالنرجس، وهــذا لـم أجـده فـي كـالم العـرب

ول أضــرابهم، و أل أبــي نـواس ،وابــن الرومــي، وابــن المعتــز، و ثــم ،لمولــدین ، والمتــأخرینكـالم ا

مــن علمتــه شــبه العیــون بــالنرجس كســرى ملــك الفــرس؛ فإنــه جــاء عنــه أنــه قــال: أســتحي أن 

   ٣أباضع في مجلس فیه النرجس، فإنه أشبه شيء بالعیون"

د أطنبوا في ذكر الدمع، وبـالغوا وفي كتابه " لذة السمع" قال: " فإني لما رأیت الشعراء ق

فــي وصــفه ضــمن الرثــاء، والتشــبیب، وتفننــوا فــي اوصــافه وســلكوا فــي تشــبهه طرقــا متشــعبة 

روه غیـر مبالغـة فـي أمـره، كقـول امـرئ كـواستعملوا فیها ضـروبا مختلفـة: فـأول مـراتبهم أنهـم ذ

   ٤"ف أمرهم.. كقول العباس بن األحنفرهم وكاشسالقیس...وثانیها أنه فاضح 

                                                
ة أن اإلم�ام عل�ي اب�ن أب�ي طال�ب، رض�ي هللا عن�ھ _ أول م�ن غ�، وال�ذي ف�ي كت�ب البال١٢١انظر فض الختام  ١

، وف�ي الحاش�یة ثب�ت ٢٨٦ریة في النثر ، وعمر بن أبي ربیعة في الش�عر، راج�ع تحری�ر التحیی�د سمعت منھ التو
  مصادر.

  .١٢٦فض الختام  ٢
  .٢٩٧صرف العین  ٣
 . ٨٨لذة السمع ٤
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ویظل یتتبع المعنـى ، ویرتقـي بـه إلـى أن یصـبح الـدمع سـیوال، وأنهـارا وبحـارا، وغلـى أن 

ـــى الجفـــاف ویبكـــي المحـــزون بكـــاء حارقـــا، بـــال دمـــوع. فالتـــاریخ إیصـــبح دمـــاء، ثـــم ینتهـــي  ل

  للظواهر األدبیة، وتتبع المعاني من أخص خصائص منهجه النقدي. 

  األمانة والتوثیق: 

إلــى صــاحبه أمــر بــالغ األهمیــة، فــي تــاریخ األدب، ونقــده، لمــا توثیــق الــنص ، ونســبته 

، والصــفدي مــؤرخ اللفظیــة تطــور الداللــةو  یترتـب علیــه مــن أحكــام فــي رصــد الظــواهر األدبیــة

ن ثبـت مـن نسـبة أكـدها، إ وال یقطـع بـرأي باطـل، و  ١قـال " فیمـا أظـن" ةن شك فـي نسـبإبت، ث

ا یصـل إلیـه، والـنص اآلتـي یبـین منهجـه فـي وتدوین دائم لكل مـ ،یساعده في ذلك ذاكرة قویة

عـن أبیـه، قـال: كنـا عنـد أبـي  ٢التوثیق، قال: " روى أبو الحسن أحمد بن علي البتي الكاتـب،

  ، كاتب ابن الفرات ، فغنت ستارته: ٣براهیمإالحسین سعید بن 

  ت نذوري ــى قضیـلیال فإذا      ما واف الزیارةوعد البدر ب

  ـل على بهجة النهار المنیر؟ لیــ   ال قلت: یا سیدي فلم تؤثر

  دور ـهذا الرسم في طلوع البقال لي: ال أحب تغییر رسمي    

وذكـروا  ٥وقـال قـوم للعبـاس ٤، فقـال بعضـهم: للنـاجم،؟فاختلف الجماعة لمـن هـذا الشـعر

  جماعة. 

  فقال هو لین ثم أنشد: 

  ي واشمت الهجر بالقلى، والتجافلت للبدر حیـن أعتب زرني     ق

                                                
  .١/٤٥انظر : الفیث المنسجم  ١
لق�ادري ) ا٠أدیب ، كاتب، غلب علیھ الظرف والمجون، وكانت ل�ھ معرف�ة تام�ة بالغن�اء، ول�ھ تص�انیف، منھ�ا  ٢

 .١/٣١٩،، ومعجم المؤلفین ١/١٧١، واألعالم ٧/٢٣١، والوافي بالوفیات ٧/٢٦٣انظر: المنتظم 
النص��راني، ك��ان یكت��ب لعل��ي ب��ن محم��د ب��ن الع��زات ال��وزیر ل��ھ ،  ،ھ��ـ ) أدی��ب، ش��اعر٣٦١التس��تري (ت  ٣

  .١/٣١٩، ومعجم المؤلفین ١٥/٢٦٩المقصوي والممدود. انظر: الوافي بالوفیات 
، وف�ي ١٥/٢٠٨ھ�ـ ) أدی�ب، ش�اعر، انظ�ر: ال�وافي بالوفی�ات ٣١٤عثمان، سعید ب�ن الحس�ن ب�ن ش�داد (ت أبو  ٤

  ، و"سعید بن الحسین".٣/٨٤األعالم 
العلماء عل�ى  مآخذشح وھـ ) شاعر، كل شعره في الغزل، انظر: الم١٩٢أبو الفضل، العباس بن األحنف ( ت  ٥

 مصر. نھضة تحقیق محمد البجاوي.دار اني،للمرزبناعة الشعرصفي عدة أنواع من  عراءعلى الش



١٣٦

 

  فانتظرني، وال تخف من خالفي ـآتي     اء سـني مع العشإقال: 

  الف؟ ـربه اإلئتــفهو أدن لقــارا       نه قلت: یا سیدي فإال

  ي الظالم یوافي ـدر تفـقال: ال أستطیع تغییر رسمي       إنما الب

 ، مــن نســخة صــحیحة مقابلــة، وأرى الصــواب فــي البیــتتذا انتقلــت هــذه األبیــاكــ: ١قلـت

  األول: 

  ي في قوله: ر المع ٢وقد جمع المعنیین أبو العالء تمت الوصل بالقلى، والتجافي.شوأ

  وازورارا  راً ــكـنـترادت أو   ب رأسي    ـهي قالت لما رأت شی

  ارا ـرد األقمــح یط، وقد بدا الصبح من شیـ      بك ، والصبانا بدر

  الدجى وتبدو نهارا  ال ترى في ساً ـ     قلت: ال بل أراك في الحسن شم

  ونالحظ كیف جمع الصفدي في هذا النص بین التوثیق ، والتصحیح، وتتبع المعنى. 

                                                
  .١٩٧-١٥/١٩٦الوافي بالوفیات،  ١
ھـ ) ، شاعر، عالم، أدیب، ناقد، م�ن بی�ت عل�م ٤٤٩-٣٦٣ابو العالء، أحمد بن عبد هللا بن سلیمان التنوخي، (  ٢

د ش��رح ش��واھ ف��ي، ومعاھ��د التنص�یص ١/٤١٩ل��یس ج، ونزھ�ة ال٣/٩٠كبی�ر، ل��ھ دی��وان ش�عر، انظ��ر: األنس��اب 
التلخیص لعبد الرحیم بن عبد الرحمن أحم�د العب�اس ، محم�د مح�ي ال�دین عب�د الحمی�د ، مطبع�ة س�عادة ، الق�اھرة 

، ومعج���م الم���ؤلفین ١/١٥٧، واألع���الم ٣/١٩٤، والكن���ى واأللق���اب ١/٢٤٥، ومواس���م األدب ١/١٣٦م. ١٩٤٨
١/٢٩٠.  



١٣٧

 

  المبحث الثالث 

  الصفدي ونقد الشعر 

تدلنا بعض آراء الصـفدي فـي الشـعر علـى إدراكـه لحقیقـة التعبیـر الشـعري، إذ یـدرك أن 

ة الدالـــة المثیـــرة دون التطویـــل مـــن أولـــى خصـــائص الشـــعر اإلكتفـــاء باإلشـــارة الفنیـــة، واللمحـــ

والتفصیل الذي هو بالنثر ألیق، كما یجب أن تتوفر له القیم الموسـیقیة الالزمـة ، فـي اختیـار 

  الوزن الذي یضع المعاني في الجو الشعوري المالئم لها. 

ویشــیر كــذلك علــى أهمیــة تــرابط أجــزاء الــنظم ، ودور القافیــة المتمكنــة فــي تــدعیم هــذا 

  التأثیر في النفوس .  الترابط وقوة

حـث فـي مزایـا الشـعر وسـر تـأثیره، نـراه یرنـو ببصـره نحـو الشـعر لكن الصـفدي عنـدما یب

ه األصلیة التي تخاطب المشاعر وتداعب أوتار القلوب. یتحدث عن تتمد منه صفاسوحده لی

  معلقا على بیت الطغرائي:  ،اإلیجاز الفني في الشعر وما یتركه من جمال في القصیدة

  ١بمثله غیر هیاب وال وكل در الرمح معتقل       ي شطاط كصوذ

ألنـه اسـتغنى " بمثلـه" عـن  ؛صدر الرمح معتقل بمثله، من اإلیجاز واالختصـاركوقوله: 

  أن یقول برمح طویل قویم معتدل" 

فیحــدثنا عــن مــا یســمیه التنــدیب  ،ویؤكــد الصــفدي علــى صــفة اإلیجــاز الفنــي فــي الشــعر

خفیـا وال صـریحا ولكـن  یقول : وقیل إن مـن شـرط التنـدیب أن ال یكـونیح فلوهو نوع من التم

  فیمن ینعت بالصفي  ٢رى إلى قول السراج الوراقتأال بین بین، 

  ي وبینيفِّ بین الصَّ          يحالت حوادث بین

  ي بعینيفِّ فال أموت إلى أن         أرى الصَّ 

                                                
  .  ١/١٥٨الغیث المسجم  ١
ھ�ـ ) أش�عر ش�عراء مص�ر ف�ي عص�ره. انظ�ر: ٦٩٥ -٦١٥ین ( أبو حفص، عمر بن محمد بن حسن سراج الد ٢

 .٥/٦٣، واألعالم ١/١٨٧ النبیھ، وتذكرة ١٣١درة األسالك 



١٣٨

 

، یعنـي أعـور مـا كـان ةداحـبعـین و ه ضـعیفا أو ان أر أحاله، لو قال: فال أمـوت إلـى أ (ما

ویشـرح مــا  ،أخــذ یفسـره فیمـا بعــدیـه هــذا الحسـن الواقـع مــن القلـب،  أو لـه هـذه الطــالوة، وال ف

  ١رمزه، ذهبت منه هذه الحالوة)

لفـا، وكـان كوأتـى بـه مت ،شق علیه ذلـك ؛نظم  بالعروض من أشار الصفدي إلى أن كل

ائل یورد على العروض فیقول: إن كان هـذا العلـم قذلك إلى إلغاء هذا العلم فیقول: " لبیدعو 

ألن إصــابة اإلنســان فــي اإلتیــان بمــا ینظمــه مــن بحــور  ؛مــن النظریــات فلیســتغن عــن تعلمــه

  ٢تنفي الحاجة إلیه" ؛الشعر على اختالف أوزانها من غیر مراعاة هذا العلم

ض علـــم ثــم یــورد للجـــاحظ قــوال ینســـجم مــع موقفـــه هــذا فیقـــول: " وقــال الجـــاحظ: العــرو 

ومفعــول، مــن غیــر  العقــول، بمســتفعلن ، ومــذهب مرفــوض ، وكــالم مجهــول، یســتكدُّ ددمســتب

  ٣وال محصول" ةفائد

هذا موقف الصفدي ممن استسهل صهوة الشـعر طمعـا وجهـال، ال یـداني فیمـا أبـداه فیـه 

  من الصراحة والوضوح، ولكنه طبع الناقد. 

  القافیة: 

فیـة، یلفـت نظرنـا اهتمامـه البـالغ بأمرهـا، فیأخـذ وعنما یصل الصفدي في حدیثـه إلـى القا

في الحدیث عنها حدیثا غنیا یتناولها فیه من جوانب مختلفة، ویشـعرنا بمـدى إدراكـه ألهمیتهـا 

. وقـد جعلهـا فـي أداء المعنـى وٕاطـالق الشـعور وصـدى اإلیقـاع ةفي البناء الشعري، مـن ناحیـ

ل علــى موهبــة الشــاعر وتمكنــه، أو جمــوده یــد حتــى إنــه اعتبرهــا مقیاســاً  ،البیــت بمنزلــة الــروح

  وتخلفه. 

كمـــا یعجـــب ممـــن یـــزعم إمكـــان تغییـــر القافیـــة، لمـــا لهـــا مـــن ارتبـــاط شـــدید بالبیـــت، بـــل 

  یجول في ذهن الشاعر.  اً ن كان خاطر أصل المعنى، أو الشعور. منذ أبالقصیدة كلها في 

                                                
  .٢٤١نصرة الثائر، ص  ١
  .١/٣٠الغیث المنسجم  ٢
 نفس المصدر، ونفس الصفحة. ٣



١٣٩

 

ــ عضــهم أن الطغرائــي: " وزعــم ب ةمــن ذلــك قــول الصــفدي فــي معــرض حدیثــه عــن المی

ألن  ؛م إلى حـرف العـین، وهـذا عنـدي یتعـذرالقوافي هذه القصیدة من ال ربعض الشعراء غی

هــا كلهــا منســجم عــذب غیــر قلقــة وال تظ هــذه القصــیدة فــي غایــة الفصــاحة، وتراكیــب كلمااألفــ

  ١نافرة. ومعانیها بلیغة غیر ركیكة، وقوافیها في غایة التمكین، فهي كما قال ابن عنین"

  خبها نُ كلُّ  ع وألفاظ منقحة         غریبة وقوافٍ معنى بدی

قافیــة مهمــا كــان نوعهــا، فــال بــد مــن تــوفر صــفات  فالصــفدي ال یمــنح هــذه األهمیــة لكــلِّ 

تمنح القافیة هذه األصـالة وذل الـتمكن، وقـد أجمـل الصـفدي هـذه الصـفا، وكلهـا تـدل  أساسیة

عر، شـلقافیـة، وارتباطهـا بمـا حولهـا مـن نسـیج العلى حسن إدراكه لمكانة ا -بعد التأمل فیها–

ني ره: مــن األلفــاظ وفصــاحتها، تراكیــب الكلمــات وعــذوبتها وانســجامها، وبالغــة المعــاكــممــا ذ

ل هـذا القـریض علـى محـاول ثـفال عجـب أن تتـأبى قـوافي فـي م وٕاشراقها، ثم تمكن القوافي...

  .  ةالتغییر العابث

ناء البیـت فیقـول: " والقافیـة المتمكنـة هـي التـي فیة في باویكشف الصفدي عن أهمیة الق

ى آخره علیها، فإذا ختم البیت بها نزلت في مكانها ثابتة فیه، ومتمكنـة إلیبنى البیت من أوله 

فیر منـه، بخـالف تفي محلها، قد رسخت في قرارها ودفعت إلى مركزها، فهي ال تتزحزح وال ت

الوزن، وهي أجنبیة منه غریبة من تراكیبـه، عاریـة القافیة القلقة التي اجتلبت وجيء بها لتمام 

   ٢من االلتحاق به، وااللتحاق بحسبه"

وط النجـاح مـا سـلف ر وال یستطیع الصـفدي أن یتصـور تغییـر قافیـة قـد تـوفر لهـا مـن شـ

وي، تتشـــابه لحـــروف الـــرَّ  و أن یكـــون تـــوفیراً مألن أهمیتهـــا ودورهـــا فـــي القصـــیدة یســـ ؛ذكـــرهن

تغییـر مثــل هــذه  كلهــا، كمـا رأى ذلــك بعــض معاصـریه ممــن ســوغ وتكـرر فــي أبیـات القصــیدة

القــوافي المتمكنــة فــي المیــة الطغرائــي _فعــاد الصــفدي یخاطــب هــؤالء بقولــه: " ومتــى غیــرت 

القفیــة المتمنــة بغیرهــا، جــاءت نــافرة عــن الطبــاع فــي غایــة الركــة، ولیــت شــعري بمــاذا یغیــر 

  قوله: " 

                                                
رع�ي الح�وراني اسن، شرف الدین، الزحابن عنین، محمد بن نصر هللا بن مكارم بن الحسن ابن عنین، ابو الم ١

، الغی��ث ٧/١٢٦ھ��ـ ) ، األع��الم ٦٣٠-٥٤٩الدمش��قي األنص��اري، اعظ��م ش��عراء، مول��ده ووفات��ھ ف��ي دمش��ق ( 
١/٣١.  
 .١/١٣الغیث المسجم  ٢



١٤٠

 

  تبرح الشمس یوما دارة الحمل لو أن في شرف الموى بلوغ مني      لم

  وقوله أیضا 

  لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلعالني من دوني فال عجب       وٕان

إذا "إلى غیر ذلـك مـن بقیـة القـوافي المتمكنـة، التـي هـي مـن البیـت بمثـاب القاعـدة التـي 

ن مثـل هـاتی زحزحت أو نقلت تهدم البیت وخرب، وذهب حسنه وزال رونق تراكیبه. وٕاذا غیـر

   ١القافیتین فقد زال طرازها وذهب شمسها وقمرها ومحیت آیة حسنها"

یــر القــوافي ان غیعر نفســه، یســتطیع بــدل تاویتعمــق الصــفدي هــذا األمــر، فیــرى أن الشــ

یجعـل كــل بیـت _لــو اسـتطاع_ علــى قــافیتین، وذلـك بمراعــاة هـذه الناحیــة أثنـاء قولــه الشــعر، 

قــادرة علــى أداء مــا أراد مــن معنــى، أو التعبیــر عمــا بــأن یــأتى بــدل القافیــة بــاثننتین كــل منهــا 

  یضطرب بین جوانحه من شعور. 

مـن المتعـذر العثـور علـى قـافیتین  هألنـ؛ ومع ذلك فإن تقاوتا ال بد أن یقوم بین القافیتین

تؤدیــان الشــيء نفســه، وبــذا تحكــم القافیــة الجدیــدة علــى نفســها بالضــعف واإلخفــاق وفــي ذلــك 

  یقول: 

ألنـه یراعـى  ؛للشاعر نفسه_إذا اراد_ بنـاء قصـیدته علـى قـافیتین أو أكـث " نعم قد یتفق

 ٢فـق بـین ذلـك مـن أول العمـل، كمـا فعـل سـیف الـدین بـن المنشـدو ذلك في أصل التركیب، وی

  في قصیدته التي مدح بها السلطان نجم الدین أیوب" . وهي مشهورة أولها: 

  ذار الحمام هلاى على األراك الم       وتغنظأسقني الراح وقد تجلى النهار ال

  مام ثرار و عـر سراها بنفسج و         ـوبدا الروض في ثیاب من الزهـ

  د احمرارا     وكثغر الحبیب فیه افترار وابتسامو فاسقنیها مثل الخد

                                                
 ٥-١/٣الغیث المسجم  ١
  لم أجد لھ ترجمة. ٢



١٤١

 

"ثــم إنــه ســار علــى هــذا األنمــوذج علــى تمــام واحــد وعشــرین بیتــا، وال یخفــى مــا فــي هــذه 

   ١حطاط، وما فیها من اإلیراد لمن یروم النقد علیه "األبیات من االنحالل واالن

امه دوعلى ذلك فإن صاحب األبیات نفسه لو راعى ذلك في أصل النظم ، فإن نتیجة إق

ســتكون كمــا حكــم علیهــا الصــفدي فیمــا  ؛بتعدیلــه لینقــاد للقافیــة الجدیــدة -شــعوره فعلــى تزییــ

  سلف من سطور. 

بـین المزیـد مـن مكانـة القافیـة لدیـه فنسـمعه نت ،ونستمر في جولتنا بین نصوص الصفدي

   ٢یقول: " قال مجد الدین محمد بن الظهیر األربلي:

  دون الورى أنت العلیم بقرحه  وقلبي وطرفي ذا یسیل دما وذا      

  ه ـا في جرحـما      تعدیل كل منهمـنإ دان و ـبك شاهـوهما بح

  ه ـام فنحِّ ـنن تجد       فیه سواك من األإدیم فـوالقلب منزلك الق

" وٕانمــا أثبــت هــذه األبیــات لحســن نظمهــا، وانســجام لفظهــا، كأنهــا الــدرة التــي بهــا حســن 

بـــه وفســـد. وتمكـــن یروح البیـــت وجســـده، فمتـــى قلقـــت فیـــه ضـــعف ترك ةالعقـــد وكمـــل . والقافیـــ

   ٣القوافي دلیل على قوة الناظم في فنه، وقلقها أدل على وقوف قریحته وجمود ذهنه"

ه وذوقـه فیقـول: " سـمـع ح الصفدي برأي جدیـد یخـالف العروضـیین انسـیاباً  ویطلع علینا

  قال أبو العز مظفر األعمى : دخلت على الملك الكامل فقال لي أجز هذا النص: 

  وما درى العاشقون ما هو       الشوق منتهاه فقلت : قد بلغ

  فقلت: وما تغیرت عن هواه     فقال: ولي حبیب یرى هواني

  فقلت: وروضة الحسن في حاله   فس في احتمالها  فقال: ریاضة الن
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  باه ـا انتـتي كلهـت: ولیلـفقل  ا رقاد  ــه كلهــال: لیلتــفق

ألن فیــه قــافیتین ال تجــوزان علــى رأى  ؛قــال الصــفدي فــي ذلــك وقــد أوردت هــذا الشــعر

  وهما أحسن ما في هذه القوافي.  ؛أرباب العروض

القـــوافي إال إذا كانـــت غیـــر متصـــالت بضـــمیر  ال تعـــدأغـــي قـــل لكـــان ینبولـــو تركنـــا والع

   ١من اإلبطاء. ن في ذلك شیئاً ألم؛ لكمخاطب أو غائب أو مت

فنیــــا جدیــــدا، حتــــى ال یــــدخل ریــــاض الشــــعر إال مــــن تمتــــع  إذن فالصــــفدي یقتــــرح قیــــداً 

بالموهبـة، وسـما علـى أجنحــة الخیـال ،وتمكـن فــي ملكـة البیـان والقـدرة علیــه، مـا یؤهلـه لمرتبــة 

   الشاعر.

للمـدعین مـن العلـق  وهذا الرأي إن هو إال استمرار لرأیـه فـي إلغـاء علـم العـروض، منعـاً 

  به متكئین على أوزانه، فیختلط غث الشعر بسمینه، ویعمم العصر كله بالتخلف واالنحطاط. 

بعــد أن یعــرض  ،ویؤكــد الصــفدي علــى تفضــیله لمثــل هــذه القافیــة الخالیــة مــن الضــمائر

  ورد فیه قوله:  البن سناء الملك نصاً 

  ـیا وال حازها سوى المتنسك   ما أَهاَن الَورى وال ملك الدنـ 

ویطرب الصفدي إلى هـذه القافیـة قـائال: "مـا أحلـى مـا أتـى بالمتنسـك هنـا قافیـة ، فسـقى 

اهللا ضــریحه وروح روحــه، وكــان ألطــف ذوقــه، وأشــب عمــره الــذي جعــل الهــالل طوقــه، وهــذه 

خواتهــا، وأنــا أ، ویحتجــوا بــأن الكــاف أصــلیة ولیســت ضــمیر كنو القافیــة ال یجیزهــا العروضــی

وغیري مـن أئمـة األدب الـذي لطـف ذوقهـم، نـرى أن هـذه القافیـة بـین نجـوم القـوافي كالشـمس 

ألنها قلیلة الوقـوع فـي الكـالم ، قـل أن  ؛وهي التي منها خفة الروح وما عداها فیه ثقل الرمس

   ٢ذا القول أربابه، ومن بین وبینه نسبة أو تشابه"رف هعیظفر النظام من هذا النوع بقافیة. ی

وال یكتفي الصفدي بهذا بل یردد هذا الرأي في أكثر من  مناسبة مما یدل علـى اقتناعـه 

  لیه بكل ما استطاع. إبه، ودعوته 
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وبـالرغم ممــا أتــى بـه الصــفدي بشــأن القافیـة مــن النظــرات السـدیدة _إذ اســتهجن محاولــة 

تیــان اإللمعنــى ویتهــدد بنــاء البیــت ، كمــا اســتبعد أن یســتطیع الشــاعر تغیرهــا دون أن یتــأثر ا

فـــي الجـــودة وتمـــام األداء _لكنـــه لـــم یســـتطیع أن یقـــاوم  ،بقـــافیتین وتكـــون علـــى ســـویة واحـــدة

  في قصیدته التي أولها:  ،إعجابه بما أتى به ابن الزروي

  نوى اطلعت منها القفار البسابس       بخیل مطي طلعهن أوانس

زید على العشرین بیتا، جعل لكل بیـت أربعـا وعشـرین قافیـة، وهـذه القصـیدة تنشـد وهي ت

فعمـد  ،لصـفدي هنـا أن ینـاقض نفسـها. وال یریـد القـدرة  أربعا وعشرین قصیدة، وهذا في غایة

فیقــول: "وٕانمــا ســهل هــذا معــه وانقــاد معــه بمــا  ،علــى تبریــر إعجابــه بمــا ینســجم ورأیــه الســابق

نــى كـل بیـت فـي األصــل علـى مـا یریـد ختمــه بـه مـن القـوافي المتعــددة. ألنـه هـو الـذي ب ؛أراد

   ١س المعنى علیه لم ینقد له"عراد تغییر قوافیها لتقاأولو أخذ  قصیدة لغیره و 

ونــدخل مــع الصــفدي روضــة اإلبــداع فــي الشــعر، فنــراه یشــیر إلــى التشــبیه، ونختــار مــن 

ة، ویذكر بقول أبـي العـالء المعـري فـي یجمع بین األمور الحسیة والمعنوی ارفعها ممأنماذجه 

  ذم التشبیه: 

  واذكرین لي فضل الشباب وما یجـ       ـمع من منظر یروق وطیب 

  ب ـدهر األدیــيِّ أم أنه كـــه للــ       غیل أم حبـبالخل غدرةٌ 

 ة؛لیقول بعدها " وهـذا هـو التشـبیه المعقـول بالمحسـوس، وهـو أعلـى مراتـب التشـبیه طبقـ

  أ عن لطف ذوق، وسالمة فطرة، وصحة تخیل. وأحسن ما جاء فیه قول القائل: " ألنه ینش

  كأن انتضاء البدر تحت غمامة       نجاة من البأساء بعد وقوع

فـي حسـن التشـبیه وٕاصـابته عنـدما ینقـل إلینـا  ،ثم یشیر إلى أن الذوق وحده هو الفیصـل

  ع قول كثیر عزة: مما حكى من أن بشارا لما س

  وها باأللف تلینز لیلى عصا خیزرانه         إذا غمأال إنما 
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یــزعم أنهـا عصـا ویعتـذر بأنهــا خیزرانـه، واهللا لـو قـال عصــا  ،" قـال: قاتـل اهللا أبـا صـخر

  مخ أو عصا زبد، لكان قد هجنه ذكر العصا. هال قال كما قلت: 

  ان ــا ثمر الجنهوبیضاء المحاجر من معدِّ      كأن حدیث

   ١كأن عظامها من خیزرانـت       ثنإذا قامت لحاجتها ت

ثم یحدثنا الصفدي عن االسـتعارة فیشـیر إلـى أنـه یفضـل الوضـوح فـي االسـتعارة، وینفـر 

  یجري إلى التأویل البعید مستشهدا بقول الشاعر: الذي من اإلغراب 

  زهر أو قالدة جوهر  إذا أخذ القرطاس أودع طرسه           خمیلة

   ٢لتفكراوحط عن االقالم ثقل ویه          ك ر عن عرا فكرٍ  لَّ كحمى 

وٕاذا انتقــل بنــا إلــى الكتابــة، نــراه یطیــل فــي الثنــاء علیهــا، ویعتبرهــا فــي الشــعر ممــا یمتــع 

  ئي: راغالنفس ویطلق الخیال، مبتدئا قوله بمناقشة بیت الط

  نُؤمُّ ناشئة بالجزع قد سقیت          نصالها بمیاه الُفْنِجِ◌ والكحل

أال تـرى إن  ،وهـي أبلـغ مـن التصـریح وأوقـع فـي النفـوس ،ابـةنفیـه مـن الك امـفیشیر إلـى 

  قولك (بعیدة مهوى القرط) أبلغ من قولك : طویلة العنق. 

   ٣وقول امرئ القیس:

  ویْضحي فتیت المسك من فوق فرشها          نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

نـام الضـحى ، ولـم تشـد وسـطها خدم وجوار یخدمونها فهي ت ت"أبلغ من قوله: منعمة ذا

بنطــاق الخدمــة. وامــرؤ القــیس ابــرع النــاس فــي الكنایــة، ألن النــاس كــانوا یقولــون أســیلة الخــد 
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حتى جاء هو فقال أسیلة مجرى الدمع. وكانوا یقولون: طویـل القامـة وتامـة العنـق حتـى قـال: 

  بعیدة مهوى القرط. 

ظلـیم ومـا أشـبه ذلـك حتـى قـال: (قیـد لغـزال والاوكانوا یقولـون فـي الفـرس السـابق: یلحـق 

  ١األوابد)

وبــذا نــرى طــرب الصــفدي للتصــویر فــي الشــعر، واســتخدام وجــوه المجــاز فیــه، شــریطة 

للغایـــة مــن ذلـــك، فــي تعمیـــق إحساســنا بالمتحـــدث عنــه، بوضـــوح ال  مراعــاة الوضـــوح تحقیقــاً 

نــد تــذوق أمثــال هــذه یـدفعنا إلــى التوقــف أو التأویــل، إضــافة إلــى إمتــاع الحاســة الفنیــة لــدینا ع

  الصور البارعة. 

  العروض: 

اكتشـافه قـرون مطاولـة، مضـى علـى  عصر الصفدي كـان علـم العـروض قـد عندما حلَّ 

  كانت كفیلة بأن تحمل إلى الصفدي جملة من أقوال األدباء والعلماء في هذه اآللة الشعریة. 

موقــف یضــع فیــه فقـد كــان للصــفدي حیالــه  ،وبـالرغم مــن تعــدد هــذه اآلراء فــي العــروض

العـروض فــي مكانــه الصــحیح، حیــث یصــرح بــأن العــروض ال ینفــع إال دارس األدب وناقــده، 

وذلك لیعرف ما قد یكون في القریض من عیوب من جهة، ولتمییز الشـعر العربـي عـن غیـره 

  من أشعار األمم من جهة ثانیة.

ظـام علـى اسـتخدام أما الشاعر فلیس بحاجة إلى هذا العلم. وما نراه مـن إقـدام بعـض الن

یجـــدر بأصــحابه إنفاقــه فـــي  ،فــأمر متكلـــف وجهــد ضــائع ؛مــوازین العــروض لرصـــف الشــعر

    ٢میدان یعود علیهم بما یجدي وینفع.

، ولكــن تمســكه بهـذه اآلراء ورفعــه لهــا، فــي عصــر ا بمـا قــالوقـد ال یكــون الصــفدي محقَّــ

  األمر الیسیر. ل العلماء والحكام_وهو الرجل الموظف_ لیس بكتعلق فیه بالشعر 
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یقول الصفدي: " قال الجاحظ: ( العروض میـزان الشـعر ومعیـاره، وبـه یعـرف الصـحیح 

من السقیم والمعتل من السلیم، وعلیه مدار القریض من الشعر، وبه یسلم من األود والكسـر) 

  قلت هذا ألیق بالوصف من الحر" . 

طباع السـلیمة. " واقـول وقال الجوهري : العروض میزان الشعر وهي ترجمة عن ذوق ال

ن یضـل فـي وزن شـعر العـرب_ أالعـروض آلـة قانونیـة، تعصـم مراعاتهـا اإلنسـان عـن :  ١أنا

  ألن اللغة الیونانیة فیه شعر"  ؛ت بهتیوهذا االحتراز ا

أمـا الفائـدة الثانیـة فبنظـره ، هذه هـي الفائـدة األولـى مـن علـم العـروض فـي رأي الصـفدي

ل بحـر ومـا ال كـإلى معرفة الـوزن ومـا یجـوز مـن الزحـاف فـي  فهي: " والحاجة ماسة وداعیة

كــالمرقش ومهلهــل وعلقمــة، وعبیــد بــن  ،بــار العــربكفقــد وقــع فــي ذلــك جماعــة مــن  ،یجــوز

كـــأبي العتاهیــــة والبحتـــري وأبـــي الطیــــب،  ،األبـــرص وغیـــرهم، وجماعـــة مــــن كبـــار المحـــدثین

   ٢الخروج عن الوزن" وحسبك بوقوع مثل هؤالء الفحول في

  م!بغیرهل هؤالء فما الظن ثا اتفق مثل هذا لموٕاذ
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  المبحث  الرابع 

  ر ثالصفدي ونقد الن

كما جال الصفدي في ریاض الشعر، فإن له باعا في نقد النثر، وتنسم عبیر ما راق لـه 

  دلى بدلوه في الكثیر من المنثور من أقوال األدباء والشعراء. أمن زهراته، و 

طربي الستعارات القاضي الفاضل رحمه اهللا في مثـل من ذلك قوله "وما أطرب لشيء ك

فإنهــا مسـتودع األنـوار وكنــز دینـار الشـمس، ومصــب  ،ن كانـت غریبـةإ لجهــة و اوتلـك  "قولـه :

  نهار النهار ". أ

 لة لوأنهـا ازدات قمیصـاً صـوخمـد جمرهـا، إلـى یـوم تـود الب ،وقولـه " فـي لیلـة جمـد خمرهـا

   ١"اقرصهوالشمس لو جرت النار إلى  ،لى قمیصهاإ

فهــذا الــنص یــدل علــى شــدة إعجابــه باإلســتعارة التــي تأخــذ مكانهــا الصــحیح، وتــؤثر فــي 

  نفسیة السامع. 

وعنایـــة ألفاظـــه بمـــا تعنیـــه  ،كمـــا یبـــدي إعجابـــه فـــي كـــل مناســـبة بســـمو التعبیـــر القرآنـــي

َعَلـى ُهـدًى َأْو َوإِنَّـا َأْو ِإیَّـاُكْم لَ  وتوحیـه وتخلفـه مـن األصـداء الرحبـة. ومـن ذلـك : قولـه تعـالى:(

    ٢ِفي َضالٍل ُمِبیٍن)

ألن صــاحب الهـدى والحــق  ؛للضـالل "فيـ"للهـدى وبــ "علىـ"ى بـتــفیـه لطیفـة، وذلــك إنـه أ

كأنـه  ،یف شاء، وصاحب الضالل والباطـلكالجواد یركض ككأنه مستعل على ما هو علیه، 

قـرآن وغـوامض منغمس فیما هو فیه، ورأسه منخفض ال یدري أین یتوجه. وهذا من لطائف ال

    ٣معانیه.

                                                
 .١/١٨٤الغیث المسجم  ١
  .ن سورة سبأم ٢٤اآلیة  ٢
 .١/٢١٢الغیث المسجم  ٣



١٤٨

 

قـول ابـن خفاجـة فـي معـرض حدیثـه عـن اسـتخدام  ه التي طرب لهاتكما كان من مختارا

ر المحبــوب األصــفر، اســود یـــومي  غبــر العــیش األخضــر، وازوَّ إاالدبــاء لأللــوان فقــال: فمــذ 

  ١األحمر. تعدو األزرق، فحبذا المو اللي األبیض، وابیض فودي األسود، حتى رثى

ثیرفــي ذم الــدنیا: " أنكــاد الــدنیا مشــوبة باألشــیاء التــي جبلــت النفــوس علــى "قــال بــن األ

ما تتلذذه  األبدان من مأكلها فإنه یضرها من جهة طبعها، ولهذا تذمم من منفعـة  لحبها، وك

الهلیج ومضرة اللوزینج، وأعجـب مـن ذلـك أال ینتفـع اإلنسـان بشـيء مـن لـذتها إال ضـرته مـن 

ال مـثتفـع باصـطالء النـار وهـي محرقـة ألثوابـه... وقـد ضـرب لـذلك جهة ثوابه، فهـو كالـذي ین

   ٢. "كل ما ینفع الكبد مضر بالطحال.. من األمثال وقیل : إن

ویعلق الصفدي على هذا فیقول: " انظر على هذه الركة والعامیة ، أال تـراه أشـبه شـيء 

وصـف الـدنیا فـي حالـة كذا تبكالم العجائز قوابل النساء إذا أخذن یعظن، ویضربن األمثال، أ

أتراه ما سمع بشيء من كالم علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه إذ قـال لـه رجـل: الذم... ". 

رامهـا حصف لنا الدنیا: فقال ما أصـف مـن دار أولهـا عنـاء ،آخرهـا فنـاء، حاللهـا حسـاب ، و 

ول عـذاب، مـن اسـتغنى فیهـا فـتن، ومـن افتقــر حـزن، " وال بشـيء مـن أقـوال الحكمـاء فیهـا كقــ

جرارة العنـان، تـدعوك  ، وشیطان فتان، وأمانٍ مل بین یدیك، وأجل مطل علیكأبعضهم الدنیا 

  فتستجیب، وتدعوها فتخیب". 

  أما سمع بدهریات ابي نواس التي منها : 

  وما الناس إال هالك وابن هالك      وذو نسب في الهالكین عریق 

  اب صدیق ــیإذا امتحن الدنیا لبیب تكشفت له      عن عدو في ث

حتى إن الرشید أو المأمون قال: لو صفت الـدنیا ماوصـفت بـأكثر مـن قـول أبـي نـواس: 

ومــن تعــرض لــذمها مــن الشــعراء  ،اهیــة ومحمــود الــوراقتأمــا ســمع بشــيء مــن أقــوال أبــي الع

   ٣ج والكبد والطحال...ن. حتى یقول الهلیج واللوزی.كالمتنبي وابي تمام وغیرهما.

                                                
 .  ١/٢٥٣الغیث المسجم  ١
  .١١٦نصرة الثائر،  ٢
  .١١٦نصرة الثائر.  ٣



١٤٩

 

فـــي مـــال النقـــد النثـــري متعـــدد المواهـــب، فبمـــا أنـــه تنـــاول التـــاریخ الحقیقـــة إن الصـــفدي 

رهــا، فقــد تناولهــا ثخمة فــي أغلــب المجــاالت وأكضــواألدب، وكانــت لــه العدیــد مــن المؤلفــات ال

  بالنقد.  أیضاً 

فـي جمیــع العلــوم التــي  وقـد أفــاض الناقــد سـلطاني فــي بیــان نقــده األدبـي، فقــد كــان ناقــداً 

فـي  ١لخـط وفـي الطـب . مـن نقـده التـاریخي، قـال: " روى المسـعوديیتقنها فـي التـاریخ وفـي ا

وهــو حـــي،  ٢یـــاس بــن معاویــةإن المهـــدي لمــا دخــل البصــرة رأى أقامــات الحریریــة: مشــرح ال

وخلفه وقدامـه أربعمائـة طیلسـان، مـن العلمـاء وغیـرهم. فقـال المهـدي :أّف لهـذه العثـانین، أمـا 

  ؟ ثكان فیهم شیخ یتقدمهم غیر هذا الحد

م قال له المهدي: كم سن؟ فقال سني_أطال اهللا بقاء أمیر المؤمنین سن أسامة بن زید ث

بن حارثة لما واله الرسول جیشا فیه أبو بكر، وعمـر رضـي اهللا عـنهم. فقـال : تقـدم بـارك اهللا 

  ألن إیاسا توفي في دولة بني أمیة.  ؛قلت: وفیه بعد. فیك، وكان سنه سبع عشر سنة. " 

ي العـام الــذي مــات فیــه رأیـت فــي المنــام كــأني وأبـي علــى فرســین فجریــا وقـال إیــاس، وفــ

معا، فلم أسبقه، ولـم یسـبقني، وعـاش أبـي سـتا وسـبعین سـنة وأنـا فیهـا،  فلمـا كـان  آخـر لیلـة 

    ٣قال :اتدرون أي لیلة هذه ؟ استكملت فیها عمر أبي ، ونام ، فأصبح میتا.

تـاریخي فهـو علـى وعـي تـام بأحـداث یكشف هذا النص عن أسلوب الصفدي في النقـد ال

التاریخ، ومالبساته، ولم ینطـق بكلمـة تجـرح فـي الروایـة ، أو الـراوي، واكتفـى بقولـه" فیـه بعـد" 

، ویوثـق هــ١٣٢ولـة العباسـیة ذاتهـا فـي سـنة ثم یدلل على بعد الروایة بوفاة إیاس قبل قیام الد

أضـفنا مقـدار عمـره كأبیـه، فـإذا  وأنه سـیعیش سـتا وسـبعین سـنة ،سنة وفاته بروایته في منامه

  على سنة مولده، تأكد أنه مات قبل خالفة المهدي. 

                                                
ھ�ـ) ناق�د ، أدی�ب،  ٥٨٤-٥٢٢ت�اج ال�دین الخراس�اني، النب�دھي (  أبو سعید، محمد بن عبد الرحمن بن مسعود، ١

، ، ٢/٣٩٥، واألع���الم بوفی��ات األع���الم ٢١/١٧٣ل��ھ ش��رح المقام���ات الحریری��ة، انظ��ر:  س���یر اع��الم الن��بالء 
  .  ١٠/١٥٥، ومعجم المؤلفین ، ٦/١٩١واألعالم 

المث��ل ف��ي الزك��اة  ، ومض��ربھ��ـ ) قاض��ي البص��رة١٣٢-٠٤٦ أب��و واثل��ة، إی��اس ب��ن معاوی��ة ب��ن ق��رة المزن��ي ٢
، ٩/٤٦٥، وال��وافي بالوفی��ات ١/٧٤، واألع��الم بوفی��ات األع��الم  ٥/١٥٥والفطن��ة، انظ��ر: س��یر أع��الم الن��بالء 

  .٢/٣٣واألعالم 
  .٩/٤٦٧الوافي بالوفیات  ٣



١٥٠

 

  ومن نقده في الخط: 

" هو صاحب الخط الفائق الذي لم یرزق أحد في الكتابـة سـعادته  ١قال عن ابن البواب:

رى ، وال یجسـر أحـد علـى قـول على أن الولي العجمي كتب خیرا منه، فیمـا أ ،بإجماع الناس

لكن بقي فیه تكویـف مـا ، إلـى أن جـاء ابـن  ٢ب الخط من الكوفة ابن مقلةول من عرَّ ، وأذلك

   ٣، ودور حروفه، ووضع هذا الضبط"البواب هذا ، فزاده تعریباً 

، وبین طبقات خطه الثالث، وكیـف یمكـن التمییـز بینهـا، وذكـر أنـه رأى مـن خطـه كثیـراً 

  نسبة إلیه. وامتلك منه قطعة فریدة بقلم الرقاع، موثقة ال

ط لیوهم الناس على أنها البـن ذكر الصفدي أن الولي العجمي زور علیه، وعتق الخطو 

ألن ابـن البـواب ال یلحـن فیمـا ف هـذا التزویـر_ كمـا یقـول الصـفدي؛ البواب، ولكن یمكن كشـ

یكتــب ، بینمــا الــولي العجمــي یلحــن فــي كتابتــه. شــرح الصــفدي األســباب التــي تفــوق بهــا ابــن 

  :جمیع الناس، قال: " اتفقت له أشیاء ما اتفقت لغیره البواب على

ولـى: أنـه اسـتعان علـى ذلـك بمـا عنـده مـن التصـویر والتـذهیب ،والمصـورون یقولــون: األ 

هــذه الصــورة فــي حركاتهــا رطوبــه هنــا، ویــبس هنــا ، والرطوبــة عنــدهم رتبــة علیــا، 

   والیبوسة عیب، كما ذلك عند الكتاب. 

علـــى مـــا رآه وقبلتـــه أعضـــاؤه  ،ز هـــذه األوضـــاع إلـــى الوجـــودر یـــة: أنـــه هـــو الـــذي أبـــالثان

تلقـى عـن نبـي، وال وحـي، وال هــي  ٕاال فلیسـت هـذه األوضـاع أمـراً و ورة لـذلك، طـالمف

ألن المغاربـــة یخـــالفون  ؛شـــكال الزمـــة الوجـــود أن تكـــون كـــذاأأوضـــاع طبیعیـــة، وال 

  المشارقة في أوضاعهم. 

قعـدت، وكـل مــن كانـت كتابتـه مصـقولة قاعــدة الثالثـة: إنـه صـقلها باإلدمـان حتــى قویـت و 

  كانت حسنة في العین. 

                                                
 ھـ ) خطاط، شاعر، لھ القصیدة الرائیة في أدوات الكتاب�ة. انظ�ر : معج�م٣٢٤أبو الحسن، علي بن ھالل، (ت  ١

، ومعج�م الم�ؤلفین ٥/٣٠،واألع�الم ٣/١٣، وصبح األعش�ى ٢٩١-٢٢/٢٩٠، والوافي بالوفیات ١٥/١٢٠األدباء 
٧/٢٥٨  .  
، ومعج�م ٦/٢٢٧٣ر: األع�الم ظ�، خطاط، انرعھـ ) وزیر ، شا٣٢٨-٢٧٢أبو علي، محمد بن علي الحسین (  ٢

  .١٠/٣١٩المؤلفین 
 .٢٢/٢٩٠الوافي بالوفیات  ٣



١٥١

 

وضــع شــیئا علــى مــا فــي نفســه، لــیس بطبیعــي وال شــرعي، فجــوده، وســاعدته الرابعــة: أنــه 

  األمور التي ذكرت . 

لنـاس تفـاوتوا فـي والناس یریدون أن یحاكونه، فیتكلفون ما من طباع األول. ال جرم أن ا

   ١وهو الغایة في ذلك" ، على طبقات،اعدومن مب ذلك ، فمن مقاربٍ 

ولم أحذف منه إال القلیـل، لكـي یتضـح للقـارئ دقـة هـذا الناقـد المتفـنن  ،نقلت هذا النص

بإعطـاء صـاحبها مـا یسـتحقه مـن  ،لهـا األسباب والوسائل، ومقومـاً  مبیناً  ،الذي یعلل بالظاهرة

  التكریم، وال یظلمه حقه في ابتكاره واجتهاده. 

                                                
  .٢٩٢-٢٢/٢٩١الوافي بالوفیات،  ١



١٥٢

 

  خامسالمبحث ال

  آراؤه النقدیة

" عمـود ـلم یخرج الصفدي في آرائه عما قرره علماء البالغة، واصطلحوا علـى تسـمیته بـ

جید، وهـذه الخصـال أو  يلكل عمل فن رالشعر" ویعنون به سبع الصفات التي یجب أن تتوف

كـان فـي رأیهـم المحسـن  ؛المعاییر هي التي تستحب فـي الشـعر، فمـن جمعهـا كلهـا فـي نظمـه

دم علــــى غیــــره، ومــــن لــــم یجمعهــــا كلهــــا فبقـــدر ســــهمه منهــــا یكــــون نصــــیبه مــــن التقــــدم المتقـــ

ومــنهم الصــفدي الــذي یلتـــزم  شــبه إجمــاع مــأخوذ بــه عنــد النقــاد، واإلحســان، وهــذه المعــاییر

 ،بقواعــدهم المقــررة، ویــردد أقــوالهم المــأثورة عــنهم، ویســلك نهجهــم فــي المقارنــة بــین الشــعراء

لمــات الغریبــة، أو النابیــة، أو المنفــرة، وینقــد األســالیب مــن كوالأ، ةیإلــى األلفــاظ الحشــو  مشــیراً 

شـرف المعنـى  ١وهـذه المعـاییر وهـي: والضـرورات النحویـة والعروضـیة... حیث قلق التراكیب

صـحه، وجزالـة اللفــظ واسـتقامته، واإلصــابة فـي الوصـف، ومــن اجتمـاع هــذه األسـباب الثالثــة 

لمقاربـة فـي التشـبیه، والتحـام أجـزاء الـنظم والتئامهـا علـى كثرت سوائر األمثال وشواردها، ثـم ا

تخیـر مـن لذیـذ الــوزن ، ومناسـبة المسـتعار منــه للمسـتعار لـه، ومشــاكلة اللفـظ للمعنـى، وشــدة 

  اقتفائها للقافیة حتى ال منافرة بینهما. 

لكل باب منها معیار، فمعیـار  ،" فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر ٢ویقول المرزوقي:

أن یعـــرض علـــى العقـــل الصـــحیح، والفهـــم الثاقـــب، فـــإذا عطـــف علیـــه جـــبن القبـــول  ،عنـــىالم

مستأنســا بقــرائن خــرج وافیــا، وٕاال  انــتقص بمقــدار شــوبة، ووحشــة وعیــار اللفــظ  ،واالصــطفاء

فهـو المختـار المسـتقیم،  ،فما سلم ممـا یهجنـه عنـد العـرض علیهـا ،الطبع والروایة واالستعمال

فـــإذا ضـــامها مـــا ال یوافقهـــا  ،ألن اللفظـــة تتكـــرر بانفرادهـــا ؛ُمراعـــى وجملـــة وهـــذا فـــي مفرداتـــه

    ٣عادت الجملة هجینا.

                                                
، ومش�كلة المعن�ى ٦٣، وشرحھا للشیخ محمد الطاھر اب�ن عاش�ور ١/٩راجع مقدمة شرح الحماسة للمرزوقي  ١

  .٥٧للدكتور مصطفى ناصف 
ھـ ) ناقد ، ادیب، كان معلم أبن�اء بن�ي بوی�ھ ف�ي اص�فھان. ٤٢١أبو علي، أحمد، أحمد بن محمد بن الحسن (ت  ٢

  .٢/٩١، ومعجم المؤلفین ١/٢١٢م ،واألعال٨/٥انظر: الوافي بالوفیات 
 .٨٢، وشرح المقدمة ١/٩مقدمة شرح الحماسة  ٣



١٥٣

 

وٕاذا قارنا هذه المعاییر بتطبیقات الصفدي النقدیة نراه یلتزم بها التزاما، ویمن التأكـد مـن 

  ١التزامه من خالل الفصل الثالث الذي كتبه الناقد سلطاني بعنوان " لمع من آرائه"

لقــول عــن رأي الصــفدي فـي اللفظــة المفــردة، وفصــاحتها، وقیمتهــا التعبیریــة، فصـل فیــه ا

وقــدرتها علــى اإلیحــاء والتــأثیر النفســي، ورأیــه فــي تركیــب الجملــة، ویــرى أن التركیــب یضــفي 

 ،علـى األلفـاظ حســنا ال یوجـد فیهــا مفـردة، وهــذا التركیـب یكتـب حســنه مـن نظمــه الـذي صــیغ

، وال تكتســب هــذه تــي یمنحهــا هللا لمــن یشــاء مــن عبــادهال ،ةوهــذا الــنظم ثمــرة الموهبــة الفطریــ

ـــالتعلیم، وتثقیفهـــا بالثقافـــة، وتـــدریبها  ـــة فـــیمكن تنمیتهـــا ب ـــالتعلیم، وٕان وجـــدت الموهب ـــة ب الموهب

  . ةفي ذلك على قواعد النحو وأصول التراكیب اللغویة والصرفی بالروایة معتمداً 

رة، وذوقـــه الناقـــد إلـــى عمـــود ویجــب االعتـــراف بـــأن الصـــفدي أضـــاف مـــن روحــه الشـــاع

ومــن  .یعــین الفنــان، وال یقیــده شــداً ر م مرنــاً  الشــعر مــا زال جفافــه وجمــوده، وجعــل منــه مقیاســاً 

  ذلك: 

 ة" ولــو أن المعنــى یــؤثر فــي اللفــظ عذوبــ :الفصــل بــین عذوبــة اللفــظ وأداء المعنــى 

لمعنــى فــي ألرداف عذبــة، ولــو أثــر االكانــت (ِهــْر َكْولــة) للمــرأة المرتجــة اإلطــراف و 

ــ ـــلكانـــت لفظة(ســعیر وصــیف) ثقیلـــة فــي  ؛ةاللفــظ ركَّ ا لــم تكــن العذوبـــة الســمع، ولمَّ

  ٢علمنا أن المعنى ال عبرة به في الفصاحة". ؛یتعلقان بالمعنى والثقافة

 إذا قـالوا: :  قه بین مدلول الفصاحة عند األدبـاء وعنـد اللغـویین " أئمـة اللغـةتفری

د قـ، وٕانمـا یریـدون بـه كثـرة االسـتعمال، والعذوبـة فصیح ما یرون به العذوبة والحسن

اللغـــة الفصـــحى فـــي زئبـــق ، ولهـــذا تســـمعهم یقولـــون: وتبعـــاً  تجـــيء بعـــد ذلـــك ضـــمناً 

ٕان كـان أخـف، واعـذب مـن الهمـز فاألفصـح الهمـز الثـوب، دون التسـهیل، و  قوالزئب

بتحریــك المــیم_ أفصــح مــن الســكون، والحــس یشــهد التســكین -ذا قــولهم: الســمعكــو 

  ٣وأحسن، فكل عذب فصیح، ال ینعكس.أخف 

                                                
  .  ١٨٢-١٦١انظر: النقد األدبي،  ١
  .  ١٦٣، والنقد األدبي ١٦٢نصرة الثائر  ٢
  .١٦٤، نصرة الثائر ١٦٤النقد العربي  ٣



١٥٤

 

 ذلك الــذي أردتــه مــن "فــ :تفریقــه بــین الطــالوة والرونــق فــي التركیــب وبــین البیــان

 االحسـن واللطـف اللـَذین یكونــان فـي بعـض الكـالم، وهــو كالمالحـة التـي ال یعقـل لهــ

  معنى ، وال یعبر عنه كما قیل: 

  ؟ي ما هویدعى الجمال، ولست أدر  شيء به فتن الورى غیر الذي   

ویقال: مع المحبوب شيء  آخر غیر حسنه وهو الذي یشـفع بـه إلـى القلـوب، 

ال تــرى أن بعــض الصــور مفــردات أعضــائها نهایــة فــي الحســن، ولــیس لهــا ذلــك أ

  ١المعنى الذي لغیرها؟

 ن  الموهبــة ضــروریة لقــول أفقــد أكــد الصــفدي  :التفریــق بــین الموهبــة والممارســة

ره، وهي هبـة مـن اهللا _عـز وجـل_ ال تكتسـب بـالتعلیم" الشعر ونقده، وجمعه، واختیا

  .٢"صاحب الطبع السلیم قصیدة نظم الناظم بالعروض بیتا؛ وٕالى أن ینظم

، یقــول : قــل ٣وقــال: " كــان شــیخنا اإلمــام العالمــة تقــي الــدین ابــن دقیــق العیــد

  لعلماء المعاني والبیان والبدیعن أتحسنون  أن بقولوا مثل : 

    ٤......؟...................    لیل یشفع ليأزورهم وسواد ال

یریــد بهــذا أن العلــم غیـــر قــل لهــم: فــأي فائـــدة فیمــا تصــنعونه؟  ،فــإذا قــالوا: ال

  .٥میدان"لالعمل ، والمباشرة دون الوصف، والطعن في الهجاء غیر الطعن في ا

  

                                                
  . ٥٥نصرة الثائر  ١
 ١/٥٥الغیث المسجم  ٢
ھـ ) قاض�ي القض�اة، ٧٠٢-٦٢٥، تقي الدین القشیري ، المنفلوطي ( أبو الفتح ، محمد بن علي وھب بن مطیع ٣

انظ�ر أعی�ان العص�ر  ،ثی�ر م�ن المؤلف�ات ، أش�ھرھا األلم�ام بأحادی�ث األحك�امكمفسر، مح�دث، ش�اعر وادی�ب ل�ھ 
  .١١/٧٠، ومعجم المؤلفین ٦/٢٨٢، واألعالم ٤/٥٧٦
ی�وان المتنب�ي وش�رحھ المس�مى یغري ب�ي، د ، وعجزه: وأنثني وبیاض الصبح٤٤٦البیت للمتنبي ، في دیوانھ  ٤
، وإب�راھیم األبی�اري  قاسفي شرح الدیوان : أبو البقاء العسكري: دار المعرفة بیروت، لبنان، مصطفى ال تبیانبال

  مجلدات.٤لبي شوعبد الحفیظ 
  ١/٢٨٣لمسجم االغیث  ٥



١٥٥

 

 أنـه الكاتب یحتاج إلى كـل شـيء، ولـوال  :التفریق بین ثقافة األدیب وثقافة الشاعر

فـــن لقلـــت: " أنـــه الـــذي یعـــرف الوجـــود علـــى مـــا هـــو علیـــه،  ال یلزمـــه تحقیـــق كـــل

نعم الناس متفاوتون في ذلك وهم على طبقات ، فمنهم من تسنم الـدرجات  وهیهات.

   ١ومنهم من ال نهض من الدركات"

النـوع عـن ثقافـة األدیـب، ذلـك ألن الشـاعر ال  ثوثقافة الشاعر تختلف من حی

ومــا  ،والنعــوت یوان فــي المكتبــات، ومعرفــة األلقــابمصــطلح الــدیحتــاج إلــى معرفــة 

ثیـــرة بـــاألوزان كیجــري هـــذا المجـــرى، بینمـــا یحتـــاج إلـــى ثقافــة أدبیـــة واســـعة، وروایـــة 

  والقوافي. 

 رغم مـن حرصـه علـى ضـرورة معرفـة النحـو لكـل مـن الب :العالقة بین النحو واألدب

ما أنكر أن ، وأنا فه عنان السماءالشاعر واألدیب یقول: " قدر للحان ولو بلغ یافوخ

ة في لطف التركیب وسهولة الكالم أمر آخر وراء النحو، وهذا معلوم ولكن  المشا حَّ

واعـد ودفاعه عـن مراعـاة ق ،لكالما...أن الصفدي في تمسكه بإعراب تعسفه، وتعنته

ـــا بعیـــد الغـــور ـــم یفعـــل ذلـــك النحـــو كـــان أدیب دفاعـــُا عـــن قـــدیم مـــوروث أو تقلیـــد ، فل

بروح األدیب العارف بأسرار العربیة، ودور ددین من حفاظ النحو، بل فعل ذلك للمر 

النحــو فــي مــنح القــدرة علــى أداء المعــاني المختلفــة، والتعبیــر عــن حــاالت االدیــب، 

  ٢وخلجاته النفسیة بألوانها المتعددة"

  َّوخیالــــه الشــــعري  فالصــــفدي بروحــــه األدبیــــة الطلیقــــة، :األدب علــــى التعقیــــد يتــــأب

نح، وتكوینــه النفســي الحــر، وتجربتــه الخصــبة فــي إنتــاج األدب یــدرك أن كــل المجــ

التي تؤدیها ، والقالب الذي یحتویهـا،  ةجربة فنیة ستجد لها العبار تحالة شعوریة، أو 

قــد ال یصــلح لغیرهــا، ومــا  ؛لصــیاغة، ومــا یصــلح لحالــهاوالطریقــة التــي تناســبها فــي 

فعنـدما ذهـب ابـن األثیـر إلـى ا.با لغیرهلیس بالضرورة أن یكون مناس ؛یناسب موقف

" أن من شرط بالغة التشبیه أن تشبیه الشـيء بمـا هـو أكبـر منـه وأعظـم " یتصـدى 

بنماذج من األدب الرفیـع،  الصفدي للرد علیه، مبینا أن ذلك غیر صحیح، ومستدالً 

                                                
  ٦٣نصرة الثائر  ١
 ، والنقد األدبي. ٦٩المرجع السابق،  ٢



١٥٦

 

أ سـار علیــه األدبـاء؛ فــي دمبــ وغلـب فیهـا الفــرع علـى األصــل، لغـرض بالغــي، وهـو

كـان فـي العلـم العلـوي ال  ل هـذا كثیـر، وكـل مـاثصور، ویختم رده بقوله: "ومكل الع

بـالنرجس الـذابل،  الثریـاشـبه تألنـه أحقـر وأقـل، كمـا  ؛لم األرضـيامـن العـ یشبه شیئاُ 

والشمس بـالمرآة، والنجـوم بالسـراج، وقـوس  بالسیف، والنقل، والبرق ةوالهالل بالقالم

 ؛هذا الباب ال یجوز فیه التشبیه ، فـإن كـان ا هو منقزح بأذیال العروس، وجمیع م

 فال یكون بلیغا! وهیهات، هذا سد لباب الحسن.

ســـن : " نعــم إنــه ســـد لبــاب الحهفدي بقولـــعلــق الناقــد ســـلطاني علــى رد الصــیو 

شـجیع وٕازهـاق لالنفعـال، وت للشـعور، وتجمید للقرائح، وتزییف االبتكاروقطع لطریق 

، ال طعـم فیهـا، وال لـون وال تأثیر...وهكــذا رةر كـمتللتقلیـد، حتـى یغـدو الشـعراء نسـخا 

  ١كان"

  موقف الصفدي من الصنعة: 

سبق الحدیث عن أسلوب النقد في النثر عنده، وفي الشعر یفرق بین اإلبـداع الفنـي فـي 

للقـدرات،  اراً بـللموهبـة، واخت ، وتـدریباً ةذهنیـ ةالشعر، وبـین الشـعر الـذي یتخـذه الشـاعر ریاضـ

 االلغـــز، واألحجیـــة واألغـــالیط واإلتیـــان بالكلمـــة المعجمـــة، وبعـــدهو ة نعمـــن ذلـــك شـــعر الصـــ

. كـل ذلـك الئـق أو صدر بیـت كـذان وعجـزه كـذا..المهملة، وبالحرف المعجم وبعده المهمل، 

   ٢بالمقامات... وینبغي أن یكون كاللمع الیسیرة، فإنها عن كثرت سمجت.

  وضع لها شروط منها:  فقد -كأدباء عصره جمیعا-ةنعوهو وٕان كان یكثر من الص

 وقد شـدد النكیـر علـى مـن یفسـد معنـاه مـن أجـل السـجعة، روى  ،عدم اإلخالل بالمعنى

   ٣بیتي ابن الساعاتي:

 في منعه، وحیائه، ونظامه     ضاهي مقبلة فرید عقوده 

                                                
  .١٨٥، والنقد األدبي، ٢٦٦نصرة الثائر  ١
  .  ٣٦٩نصرة الثائر  ٢
ھ�ـ ) ش�اعر ، مجی�د ، انظ�ر : الغص�ون الیانع�ة ٦٠٤-٥٥٣أبو الحسن ، علي بن محمد بن رستم، بھاء الدین (  ٣

 م، ١٩٩١، بی�روت، ٢، البن عبد القوي المنذري ، تحقیق: بشار عواد مع�روف، ط ، والتكملة لوفیات النقلة١١٨
، وأدب ٣/١٥٦، ودائ���رة أف���رام البس���تاني ٥/١/٧١ات رف���، وت���اریخ اب���ن ال٢٢/٧لوفی���ات وال���وافي با .٢/١٤٢

  . ٧/٩٢، ومعجم المؤلفین ٤/٣٣٠، واألعالم ٣٠٣المتشابھ 



١٥٧

 

 أبدا شتیت لوعتي تشتیته       ویزیدني ظمأ مدار مدامه

ألن اللوعـــة إذا  ؛تیته) فإنـــه خطـــأ" وأمـــا قولـــه (أبـــدا یشـــتت لـــوعتي تشـــ ١وقـــال:

تشتت تفرقت أجزاؤها، وضعفت، ولـیس هكـذا مـن شـكوى المحبـة فـي شـيء، وكـان 

  ، ولن الجناس أذهله) ابتيجمع لوعتي أو بضم صبباأللیق أن یقول: (أبدا 

 ة في خدمة المعنى، فبعد أن روى بیت المتنبي: نعأن تكون الص  

  وبیاض الصبح یغري بي  أزورهم، وسواد اللیل یشفع لي   وأنثني

فــي المحاســن التــي انفــرد بهــا أبــو الطیــب، لمــا فیــه مــن  " هــو معــدود ٢یقــول:

  مقابلة خمسة بخمسة، ولم یتفق هذا العدد لغیره" 

 ة بعیدة من التلف. نعأن تكون الص 

 ٣وتثقل كاهل النصن وتنفر منه ،ة فتحجب المعنىنعال تكثر أنواع الصأ. 

  ،فقد علـل الستشـهاد ابـن الجـوزي" بشـعر ابـن المعلـم كثیـرا  حسن التعلیل، وبعد النظر

ظ؛ ألن الغالــب علیــه ذكــر افــي تصــانیفه، علــى المنبــر فــي وعظــه، وشــعره ینفــع الوعــ

ـــى األســـماع وراج علـــى القلـــوب، الصـــبابة والغـــرام والشـــوق واال رتیـــاح، فلهـــذا خـــف عل

  ٤وطربت له النفوس"

 ریح دراسة كاملة، وعرف مراكز الخیل التخیل وٕابداع المعاني: درس الصفدي علم التش

في العقـل، وكیفیـة انطبـاع الصـور فیـه ، وتخزینـه المعلومـات، ووسـائل اتصـاله بالعـالم  

ـــة النـــاس  ةالخـــارجي، وقیمـــ الحـــواس وتعاونهـــا فـــي تزویـــد العقـــل بكـــل مـــا یلزمـــه لمعرف

بمعنـى: أن صـور المرئیـات ومـا تـتحص مـن الحـوس  الحس المشترك""واألشیاء، قال: 

وفیــه ترتســم لخمــس: الســمع ، البصــر، الشــم ، الــذوق واللمــس؛ یكــون محفوظــًا هنــاك، ا

العلـــوم والقـــرآن وغیـــره. ومتـــى أریـــد حضـــوره مـــن هنـــاك أحضـــر محمـــوًال علـــى القـــوى 

                                                
  ١/٤٥٠الغیث المسجم  ١
 ،١٣٥نصرة الثائر  ٢
  ١٩٥-١٩١النقد األدبي  ٣
  .٤/١٦٦الوافي  ٤
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إنمـــا  النفســـانیة، فـــي البخـــار اللطیـــف... وٕاذا ارتســـمت الصـــور فـــي الحـــس المشـــترك؛

طن المقـدم، مـن المـؤخر، مـن الـب تحفظها قوة أخرى، تسمى (الخیال) وموضعها الـبطن

   ١التي محلها البطن المؤخر من الدماغ" ،وتتحفظ في قوة الذاكرة الدماغ إنما تستقر

لیس عجیبـا أن یهـتم الصـفدي بدراسـة الصـور الشـعریة، وأن یبـین كیـف أصـبحت 

یــف كتلـك الصــور المجازیــة حقـائق عرفیــة، لكثــرة دورانهـا فــي كــالم الشـعراء والبلغــاء، و 

ا الموهوبــــون مــــن مشــــاهدة الحــــال، ولیســــت المشــــاهدة وحــــدها منبــــع الخیــــال، یقتنصــــه

ومصــدر لتولیــد الصــور، فــالحواس كلهــا ال تشــترك فــي إمــداد الــنفس بــالخطوط األولــى 

التـــي تطـــل منهـــا الـــنفس علـــى المشــــاهدات  ،لنــــورا، فهـــي تشـــكل منافـــذ اللصـــور فیهـــ

لتـــي تصـــهرها بحـــرارة ا ،بوتقـــة الـــنفس واألصـــوات والمحسوســـات... فتتالقـــى كلهـــا فـــي

، وتعبــر رائعــة، تقــرب مــا یبــدو متباعــداً  انفعالهــا، لــتعكس هــذا االنفعــال بعــد ذلــك صــوراً 

   ٢وتعمق اإلحساس بها ،عن المشاعر النفسي بصورة حسیة، تنقل تلك المشاعر

   ٣فلغة الشعر عنده تتمیز بالصفات اآلتیة: :تفرقه بین لغة الشعر ولغة الحیاة

یجــــاز، واإلشــــارة الفنیــــة، واللمحــــة الدالــــة المثیــــرة، دون التطویــــل یكتفــــي فــــي الشــــعر باإل

والتفصــیل اللــذین همــا مــن خصــائص األســلوب النثــري " حكــى إن األمیــر بــدر الــدین بیلیــك 

ه إلــى القــاهرة تــاجر كــان یحســن إلیــه، وهــو فــي رقــه، فلمــا باعــه تنقلــت بــه ر أحضــ ٤الخازنــدار

المصـریة، وكتـب رقعـة مـا بعـد فحضـر إلیـه بالـدیار وافتقر التـاجر فی ،األیام إلى ما صار إلیه

  ان: تبیفیها هذا ا ل

  في بؤس نكابده            والقلب والطرف منا في أذى وقذى  كنا جمیعاً 

  (إن الكرام إذا) ســواآلن أقبلت الدنیا علیك بما          تهوى، فال تن

  یشیر إلى قول أبي تمام: 

                                                
  ٧٢٠-٧١٩صرف العین للصفدي  ١
  ٢٠١النقد األدبي،  ٢
  ٢٢٦-٢٠٤صدر السابق الم ٣
ھ�ـ ) نائ�ب الس�لطنة، ومق�دم الجی�وش، ك�ان خی�را ، ذكی�ا، انظ�ر: ذی�ل م�رآة الزم�ان ٦٧٦بیلیك بن عبد هللا (ت  ٤
 .  ٧/٢٧٦،والنجوم الزاھرة ١٣/٢٧٧،والبدایة والنھایة ١٠/٣٦٥، والوافي بالوفیات ٣/٢٦٢
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  ن كان یألفهم في المنزل الخشنم   إن الكرام إذا ما أیسروا ذكروا

فأعطـاه عشــرة آالف درهــم، قـال الصــفدي: " وهــذا أشــرف عنـدي مــن التضــمین الكامــل، 

طـــرب للفهـــم، وأعـــذب للســـمع، وفیـــه مـــن البالغـــة حســـن التضـــمین مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن أو 

ألنــه یرفــع عــن المخاطــب مئونــة اإلصــغاء،  ؛االختصــار الــذي هــو مــن أشــرف أنــواع البالغــة

   ١بما هو محفوظ مقرر في الذهن" وقرع السمع

ال یطلـــب فـــي الشـــعر الوضـــوح، ففـــي الغمـــوض الشـــفاف مـــا یثیـــر الـــنفس، ویلـــذ القلـــب" 

أال ترى ما أحلى قول مجیـد الـدین ابـن  ،وابلغ ي النفسأوقع ف ، ثم مفسراً وٕاخراج الكالم مبهماً 

  في ملیح یشرب من بركة:  ٢تمیم

  عار بركة رقت وراقت مش منذي أهوى بفیه شاربا           أقذي ال

  قت معاو اله           فأریتني القمرین في ـأبدت لعیني وجهه، وخی

   ٣مر خیاله، لما كان له هذه الدیباجةوقفلو قلت: أبدت لعیني قمر وجهه، 

  ترابط أجزاء الشعر: 

 ســـواء أكـــان فـــي البیـــت الواحـــد أم فـــي ،اهـــتم الصـــفدي بقضـــیة تـــرابط المعـــاني واألفكـــار

هـــا، ویبـــدو أن االهتمـــام أثـــر مـــن آثـــار دراســـته أســـلوب القـــرآن الكـــریم" إن القـــرآن دة كلیالقصـــ

جمیعه متعلق بعضه ببعض، كالخروج مـن الـوعظ والتركیـز إلـى اإلنـذار، أو إلـى البشـارة، أو 

  ٤إلى أمر أو نهي أو وعید، إال ما خفي تعلقه في الظاهر"

  

  

  

                                                
  ١/٢٢٣لمسجم االغیث  ١
ھـ ) شاعر، من أمراء الجند ، انظر : ذی�ل م�رآة ٦٨٤مجید الدین ( ت أبو عبد هللا، محمد بن یعقوب بن علي ، ٢

 .١/١٠٠ بیھن، وتذكرة ال٢١/٣٥٨، وعیون التواریخ ٤/٥٤ ت، وفوات الوفیا٤/٢٧٧الزمان 
  ١/٣٧١الغیث المسجم  ٣
 .٣٦٢نصرة الثائر،  ٤
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  الفصل الرابع الفصل الرابع 

  شاعریة الصفدي شاعریة الصفدي 
  

  : أغراض الشعر عند الصفدي المبحث األول

  المبحث الثاني: مذهب الصفدي الفني 

  المبحث الثالث: بناء وجمالیات القصیدة عند الصفدي 

  المبحث الرابع: الصفدي والسرقات الشعریة 
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  المبحث األول

  أغراض الشعر عند الصفدي

قـد و ، تنوعت األغراض التي نظـم فیهـا الشـعراء شـعرهم مـن مـدح وهجـاء ووصـف وغیـره

، ١أكثر النقاد من محاولـة إحصـاء تلـك المعـاني واألغـراض التـي یتناولهـا الشـعراء فـي شـعرهم

وممــا ال شــك فیــه إن شــعراء العصــر المملــوكي قــد نظمــوا فیمــا نظــم فیــه الشــعراء الســابقون، 

یعتمـــد  ،خــاص يوكــان الصــفدي مــن أبــرز أدبــاء عصــره ونقـــاده، وتمیــز عــنهم بأســلوب أدبــ

وكأنــه یــرى أن .فــي شــرح خــواطره وأفكــاره ووصــف أحاسیســه ومشــاعره  اإلفاضــة واإلســهاب

باعتمــاده علــى الجنــاس واإلكثــار مــن  اً ضــالمتعــة األدبیــة فــي االسترســال واإلطنــاب، وتمیــز أی

، مــن مــدح وغــزل ووصــف ألــوان الشــعر كــلٍّ  فــيبــه لــذا فقــد نظــم  اً فو غاســتعماله، إذ كــان شــ

  . وغیره

فــي كتابــه  موضــوعاً  ٤٧مــن اإلغــراض جعلهــا وقــد قســم الصــفدي شــعره إلــى مجموعــة 

  فإلى اختیارات منها حتى نتبین أغراضه. (الروض الناسم) 

  أوال: الغزل: 

 يوأعلقهـا بالقلـب وأقربهـا إلــى طبیعـة اإلنسـان، ولقـد لقــ ،تأهـم الفنـون وأبـرز الموضــوعا

  الغزل عنایة كبیرة من الصفدي، وسجل فیه عواطفه وخواطره. 

ودوام العهـد  ،ى الفصول اآلتیة، العفة والتقـى ، والمحبـة والتشـوققسم الصفدي غزله عل

، والسهر وزیارة الخیال والحبیب، وفي بكاء الحبیب وفي العذال والوشـاة، وفـي العتـاب، وفـي 

  ار ،وفي السلوان، وفي المالمة، وفي الجواري وفي الغلمان، وفي العناق والتقبیل. ذاالعت

  : ٢فمما قاله في العفة والتقى

  رى األوزار زاراكتئابي           وٕاني ألبنفسي َمْن إذا ادَّكر ا

                                                
قس�یم اب�ن تعشر بن�اء ع�ل جعلھا بعضھم عشرة بناء على تبویب أبي تمام في الحماسة، وجعلھا بعضھم ثمانیة  ١

  أبي األصبع. 
  ھـ ) ٧٦٤الروض الباسم والعرف الناسم للصفدي ( ت  ٢
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  فإذا رأى األسحار حارا ليو  ي علیه        یبیت، والتقى حرس

  اراـتي نلنا بها األوطار ط        ـفلي قلب إذا ذكر اللیالي ال

    ١ومما قاله في المحبة

  ْطفيَّ هزٌَّة َنْشوانِ ع ْصَبَح فيَتَمتَّْعُت ِمْن َوْجه الَحبیب بَنْظرٍة          َفَأ

  َراَحة إنسان َسَقْتِني ُحَمیَّا الُحبِّ بُرْؤَیاُه ِإنَِّني           َفال تُْنِكروا ُسْكِري

  : ٢ذكر العهدو ومما قاله في الشوق 

  ؟بُ ـْب َواهـَواهلذَّ نا تْلَك اـْل   َألیَّامِ ـم َفهَ ـرَّ ُحْلوِّ ِبكُ ـَتَذكَّْرت َعْیشًا مَ 

  ذْي الرَّغاْئِب َغاِئبُ ـِرُكْم    َوال َأَنا َعْن هَ ْــ ا اْنَصَرَفْت آَماُل َنْفِس لَغیَومَ 

  بُ آیـاِیِب ـاِني بالَحبَـ َعلَّ َزمـَسَاْصِبُر َكْرها في الَهَوى َغْیَر َطاِئع     لَ 

   ٣ومما قاله في السهر:

ُق جُ ـَأتَاِني َوَقْد َأْوَدى السَُّهاُد ِبَناِظِري    یمَ    یهِ ـَح اللَّْیِل َباِرُق فِ ـنْ زِّ

  ِه ـَأَخْذَت الَكَرى منِّي، َوَعْیِني ِفی َفُقْلُت َلُه: َیا َطیَِّب اَألْصِل َهَكذا    

    ٤ومما قاله في الدموع:

  َرِتي َواْنَتَحاِبي ـُر َعْن َعبْ ـُیَعبِّ   اُم ِإذا َما َهَمى  ـَأَراَد الَغمَ 

  ِبَما َلْم َیُكْن ِفي ِحَساِب السََّحاِب  ي ِمْن َدْمِعها  َفَجاَءْت ُجُفونِ 

  

                                                
  ھـ ) ٧٦٤صفدي ( ت ل/ب والعرف الناسم" ل١١المرجع السابق،  ١
 /أ ١٣الروض الباسم  ٢
 المرجع السابق.  ٣
 /أ ١٦الروض الباسم  ٤
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   ١ومما قاله في بكاء الحبیب:

  َیا ُبْعَد َما َتْحَسُبونْ  نَّ َحِبْیِبي َبَكى   ِلي َرْحمةال َتْحَسُبوا َأ

  َأَراَد َأْن َیْسِقي ُسُیوَف الُجُفوْن ِلي ِمن ِرقٍَّة، ِإنََّما     َلْم َیْبكِ 

  ٢:الوشاةو ومما قاله في العذال 

  ي سمعَأَلحَّ َعُذوِلي ِفي َهَواُه، َوَزاَد ِفي        َمالِمي، َفُقْلُت: ِاْحَتْل َعَلى َغْیِر مَ 

  ِعي ـَقُه مَ َـ تَّى َتَعشّ ـُه، حَ ِرِه        ُمِصـیَبتــفَلْم َیْدِر ِمْن َفْرِط الُوُلوِع ِبِذكْ 

    ٣ومما قاله في العتاب:

  َوَلمَّا َصاَر َطْوَع َیَدْیِه َخاَنهْ ـي    ْلبِ َز قَ اَتَلطََّف ِبي ِإلى أْن حَ 

   ةانَ ـاَن َوال َأمَ ـي ِعَتاب:    َفَدْیُتَك ال َأمَ َفُقْلُت ، َوَقد َبَدا ِلي ف

   ٤ومما قاله في االعتذار ، وكتب بها إلى صاحب ولیمة، ولم یتفق له حضورها:

  مْ ــَودَِّة َأْولَ ـذا َما َأَتاُه       َأْهُل المَ َیا َمْن إ

  مْ ل َ وأا      َإْن ُكْنُت ِفي الَقْوِم َـ َك َحقّ ُـ َأَنا ُمِحبّ 

   ٥ومما قاله في السلوان:

  لى اَألْغَصاِن والَمْیُل فرقًة عَ ُقوُلوا َلُه: ُردَّ النََّفاَر إَلى الظَِّبا      

ْلوَ      َغْیِري للتََّجنِّي والَجَفا  َأْو َهات   اِن َفَأَنا اْسَتَجْرُت ِبِذمِِّة السِّ

  

                                                
 /ب ١٧المرجع السابق،  ١
  /أ١٩الروض الباسم  ٢
  / أ ٢١ابق المرجع الس ٣
 / ب ١٢المرجع السابق،  ٤
  / ب ٢٢المرجع السابق  ٥



١٦٤

 

    ١ومما قاله في المالحة:

  دُ ـِبَقاَمِتي َوهَو لَها َساجِ النََّقا      ُل ِلي: َشبَّْهُت ُغْصنَ و َیق

  ُد ـوُقْلَت: وْجِهي ِمْثُل َبْدِر الدَُّجا    ِفي ِتمِّه، َوهَو َلُه َحاسِ 

  النَّاِفُر الشَّاِرُد بالظَّْبي وَهو     ـَِني  َك َشبَّْهتـا َكَفى َأنَّ َـ مو 

  د ـع زایـذا طمـواهللا ه    ار مثل الدُّجـى نقول الشَّعْ حت

   ٢له في الجواري، قال في ملیحة من حاجبها أثرقاومما 

  ُر     َوَلْیَس َیْسَلُم ِمْن َذا َصْفَحُة الَقَمِر ـدَِّها َأثَ ـَحْوَراُء َقد َزاَنَها في خَ 

  ْیِن َواَالَثرِ ـَن العَ ـد َبیْ َردَّ ـالُمَعنَّى ِفي َصباَبِتِه     َإَذا تَ  جوشَ  ولَ ا طُ و 

   ٣ا قاله في الغلمان، قال في ملیح نقاش:وممّ 

  ُ◌ِبَفْرِط الَمَحاِسِن الُحْوُر  َشِهَدْت       َله ةَأْحَبْبُت َنقَّاَش َصاغَ 

  ُه َكاِسٌر َوَمْكُسوُر ـَفَجْفنُ ـِرِه      َیِصْیُد َقْلَب الَوَرى ِبَناظِ 

   ٤:ومما قاله في العناق والتقبیل

نى َأسَلم   ي  ـذي  َتیََّمنِ َــ َأْفِدي الّ    ِني َـ وِللضَّ

، َوْهو َحاِضِري      وْ ل   ُت ِإَذا َقبََّلِني ـَلُعشْ ِمتُّ

  

  

                                                
  / أ ٢٣المرجع السابق،  ١
   / ب ٢٥الروض الباسم ٢
 / ب٢٨الروض البسم  ٣
 /أ٤٦المرجع السابق  ٤



١٦٥

 

  ثانیا الوصف: 

ولمــا كــان أكثــر وصــف الشــعر  فهــو ذكــر الشــيء الموصــوف بأحوالــه وصــفاته وهیئاتــه.

ثــرهم مــن أتــى فــي شــعره بــأكثر كــان أك؛ إنمــا یقــع علــى األشــیاء المركبــة مــن ضــروب المعــاني

    ١ثم بأظهرها فیه حتى یحكیه بشعره، ویمثله بنعته. ،المركب منهاو المعاني الموصوف 

ألنــه هــو  ؛وحماســاً  ، وهجــاء ورثــاء، ونســیباً ل فنــون الشــعر مــدیحاً كــوالوصــف فــن یتبــع ل

  أحیانا یجيء مستقال. و  ،وعرض خواص الموصوف في أسلوب أدبي ،كشف وٕاظهار

األوصــاف  شــعراء عصــره فــي نظــم كثیــر مــن لصــفدي فــي هــذا اللــون مشــاركاً وقــد نظــم ا

البشـریة، والحیوانیــة، والطبیعیــة، وقسـم وصــفه علــى األبـواب اآلتیــة: فــي الوجـوه وفــي العیــون، 

فـي مجـالس األنـس والسـقاة والندامـة، فـي في الخال، في الثغر، في هیف القوام، فـي الشـعر ،

في وصف الخیل، في اللیل والقمر والنجـوم، فـي الریـاض  ،ما یكتب على اآلالت، في الهدایا

   ٢في الماء، في المنازل والطرقات. فمما قاله في الوجوه:

  ُت ِمْنُه ُمَراِدي ْـ ٌب ِنلـا       َوِفْیَها َحِبیْ ــَأَساِئُل َعْن َأْرٍض َأِلْفُت ُرُبوَعهَ 

  ِس ِبالدي ـى ِبَشمْ : َأَنا َأْدرَ َفُقْلتُ ْجِهه       وا: َمَتى تْظـِلْم َجـالها بو َفَقالُ 

    ٣ومما قاله في العیون:

: ال َكاَن الُمَهنّ ـ       ُ السَّْیُف َقاَل ِلِطْرفه التّ    دْ َـ ْركيِّ

  دْ شَ ُد قال:َ كذاَك َأههوالشُّ  یُقه اْعَتَرَف الطِّالء      َورِ 

دْ ـاُم ُمْقَلتِ ـِله       َوُحسَ ـُر ِلَوصْ ـَوَأَنا الَفقی   ه ُمَجرَّ

  

  

                                                
  .٧١، ٧٠، ص ١٣٨٢م، ١٩٦٢مة بن جعفر، تحقیق كمال الدین مصطفى ، الطبعة الثانیة انقد الشعر ، قد ١
 ب  /٢٩الروض الباسم،  ٢
  / أ ٣٢الروض الباسم  ٣



١٦٦

 

   ١ومما قاله في الخال على الفم:

  دَّ        َفَلْیَس َیْحِكیِه ِندُّ ـِبَثْغِره َخاُل نَ 

ٍة الزو  َكَخاَتٍم ِمْن َعِقیٍق          ْردُ وِفضَّ

   ٢ومما قاله في الثغر:

  وًا      َوَلْم َیُكْن ِلَي َصْبُر ــَرَشْفُت ِرَقَك ُحلْ 

لُ    الَغْیِث َقْطرُ  َوَسْوَف َأْحَظى ِبَوْصٍل     َفَأوَّ

   ٣ومما قاله في هیف القوام، ودقة الخصر:

  هْ ـِن َمْیلُه، واْعِتَدالاه      ُغُصُن البـم ِمنْ ــَبَأِبي َأْهَیُف َتَعلَّ 

  هْ ـالـیِم ممَ ِـ الَقدَّ بالنَّس ما َتثَنَّى ِعْطَفاُه ِإال َوَأْمَسْت       َأِلف

  ْدُه، َوَذاَك َشْرُط الَعداَلهْ ز َلْم یَ     َوَحَكاُه الخطِّيُّ َلْونًا، وَلیِّنًا    

   ٤ومما قاله في الشعر:

  َلْو ال َشَفاَعُة َشْعِرَها في ُحبُّها     ما َخفََّفْت ِباْلَوْصِل ِمْنُه َسَقاَما 

  ا َیَتَراَمى َوَغدا َعَلى َأْقَداِمهـ َلِكْن َتَناَزَل ِفي الشََّفاَعِة ِعْنَدَها     

   ٥:راومما قاله في العز 

  ِلي            ُیَحاِكیُهَما اآلُس، والنَّْرِجُس تِعَذاُرَك َوالَّطَّْرُف یا َقا

  ُس ـِدبُّ َوَذا َیْنعَ ـَذا یَ ـة            َفهَ ـَوَقَ◌ْد َصاَر َبیَنُهما ِنْسبَ  

                                                
 /أ٣٢المرجع السابق نفسھ  ١
  /أ٣٤المرجع السابق نفسھ،  ٢
 /ب٤٠المرجع السابق نفسھ،  ٣
  /ب٤٣المرجع السابق نفسھ ٤
  /ب ٥٨المرجع السابق نفسھ،  ٥



١٦٧

 

   ١ومما قاله في مجلس األنس والسقاة والندامى

َفا      َفُكْن    ِلَتَصاِویِرَها ُمْبِطال ُكُؤوُس الُمَداِم ُتِحبُّ الصَّ

  ا     َفَأْحَسُن ما ُذهَِّبت بالطَّال َـ َوَدْعَها َسَواِذَج ِمْن َنْقِشه

  قال فیما على كرسي مصحف، من أبیات:  ٢ومما قاله فیما یكتب على اآلالت:

دَُّع الَجبـِلَهیَبتِ      اُتهُ ـي الَّذي َكِلمَ ِـ َحَمَلت َعَلى َضْعف   ي ـُل الرَّاسِ ـها َیصَّ

َ◌ه َأضَ    ى َعلى َراسي حَتَداخل ِمنِّ الَبْعُض في الَبْعض ِخیفة     َألنَّ ِكَتاَب اللَّ

    ٣ةشعر، بعث بها إلیه ابن نبات ةومما قاله في هدی

  ُر ــَأَیا اْبَن ُنَباَته َأْهَدْیُت ِشْعرًا         َنِصیِبي ُسكَّرا ِمنه، َوُسكْ 

  َقْطُر  َفشْعُرَك َكْیَف َما َحاَوْلتَ         َیُفوُت الَغْیَث َعدًَّا َوهو ُحْلوٌ 

    ٤ومما قاله في وصف الخیل، قال في حصان أبلق:

  ِق ـُح اللَّْیِل ِفي َنسَ ى النَّهَـاِر َوجثْ ُمْحَتویًا    َعلَ  ارَ ــًا َقْد سَ ـَتَخاُلُه َفَلك

ـ      ـَفا، َوَكْم ِمْن ِهالرع َفَكْم ِلُسْنُبِكه َنْجٌم ِإَذا ق   ٍل ِمْنُه ِفي الطُُّرِق الصَّ

   ٥ومما قاله في اللیل والقمر والنجوم:

  اكا     منع الصبح أن ُتَصاد الغزالهـَما مدت النجوم شبُكلَّ 

  برق الدجى علیها نصاله سلَّ أو تبدَّت فیها طالئع فجٍر     

  

                                                
  / أ ٧٨الروض الباسم  ١
 /ب٩١ ،المرجع السابق نفسھ  ٢
  /ب٨٦المرجع السابق نفسھ  ٣
  /ب٥٣المرجع السابق نفسھ  ٤
  /ب٤٥المرجع السابق نفسھ  ٥



١٦٨

 

   ١وما قاله في الریاض:

  ا النََّسَمـاُت ـهَـ لَ یاذَجرَّت ِبِه َأ    اَم ُمْذ ـَق اَألْكمَ ـلّله َرْوٌض َشقَّ 

  ا اَألْطَیاُر َفْوَق ُغُصوِنها         َسْطَر َعَلى َأِلَفـــاِته َهمَزاتُ َوَكَأنََّمـ

   ٢ومما قاله في الماء:

یَح َنیُل ِمْصٍر     َقْد َحا   ِبعْ  اَوَعضَّ َمْن َغْیِظه اَألصَرَب الرِّ

یُح بانـَفَجاَءِت ال   ْع ـَمْوِجِه األَضالِ  ِزَعاٍج     َكسََّر َمنْـ رِّ

  قال یصف أهرام مصر:  ٣ومما قاله في المنازل والطرقات:

  ُب ه في  َسـاِلِف الحقـقـَقْد َضلَّ في َخَبر اَألْهَراِم َعْقُل َفتى    َأَراَد َتْحقی

  ٍة       َشاَبت َنَواِصي اللَّیاِلي َوهي لم َتِشب ــَر َأْبِنیَ ـا َغیْ َوَلْیَس َیْعَلُم ِمْنه

  المدح :  :ثالثا

فــن الثنــاء واإلكبــار قــام بــه بــین فنــون األدب العربــي مقــام الســجل الشــعري لجوانــب مــن 

حیاتنــا التاریخیــة، إذ رســم نــواحي عدیــدة مــن أعمــال الملــوك وسیاســة الــوزراء وثقافــة العلمــاء، 

 ٤أو كاذبــا. وأضــاف إلــى التــاریخ صــادقاً  ،وكشــف عــن بعــض الزوایــا ،فأوضــح بعــض الخفایــا

وٕاظهـار التقـدیر العظـیم الـذي یكنـه الشــاعر  ،ووصـف الشـمائل الكریمـة ،دیح تعـدد المزایـافالمـ

   ٥وعرفوا بمثل هاتیك الشمائل. ،لمن توفرت فیهم تلك المزایا

                                                
  /ب ٦٤المرجع السابق نفسھ  ١
  /أ٤٩المرجع السابق نفسھ  ٢
 /ب٥٢الروض الباسم،  ٣
 . ٥المدیح ، تالیف لجنة من أدباء األقطار العربیة، دار المعارف مصر، بال تاریخ، ص  ٤
، منش��ورات دار الش��رق ١٩٦٥أحم��د أب��و حاق��ة، الطبع��ة االول��ى،  ،ف��ن الم��دیح  وتط��وره ف��ي الش��عر العرب��ي  ٥

 . ٧الجدید، بیروت ، ص 



١٦٩

 

التـي  ،المـدح العربیـة فالصورة العامة لمدائح الصفدي هي نفـس الصـورة العامـة لقصـیدة

قد مـدح الصـفدي وتطـرق لكـل ألـوان و میة. جاهلیة أو إسالالعصور،  كانت معروفة على مرِّ 

  المدح، من مدح نبوي ومدح سیاسي، ومدح اجتماعي، ومدح فردي. 

والمــدح النبـــوي فـــي حــب المصـــطفى صـــلى اهللا علیــه وســـلم، وهـــو مــن أكثـــر األغـــراض 

الشعریة شـیوعا فـي  ذلـك العصـر، بـل أن مـن الشـعراء مـن أفـرد لـه دیوانـا خاصـا، وممـا قالـه 

عـب بـن زهیـر رضـي اهللا عنـه كسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم، معارضـا الصفدي في مدح ر 

   ١قصیدة أولها:

  ولُ ـا طُ ـهئِ وُل       َوال َتَملُّوا َفِفي ِإْمالْ ـبَّ َمْشغُ ـَفِإنَّ الصَّ  عَ ـو َسُلو الدُّمُ 

  َتْبِدیُل؟ اِم الَِّذي تُْبدیه َهل ِفي الَغرَ         نَعْن شج كِ َواْسَتْخِبُروا َصَاِدَحاِت اَألی

  وفي َتخلصها یقول: 

با،برِّ    َفِإنَّ َذْیَلَك باألنداء َمبُلولُ   َلَظى َكِبِدي  دْ ویا نسیم الصَّ

  وقال في مدح ملیح: 

  ٍف َوِمْن َقَلٍم      َفَلیَس ِعْند الَوَرى إال فضاالت ْـ َحَوى الَفَضائَل ِمْن َسی

  اُت ـهامَ  كَجَدت إْذ ذاُسیوفه س ت    عـما ركَ ـْرٍب ُكلَّ ـَله مَحاریُب حَ 

   ٢اتُ ـَوالسَّْمَهري َأِلٌف واُألمُّ الم  َفاَألْرُض ُطْرٌس َوبیَن الَخْیِل َأْسُطُره   

  ٣االت ـه ذبـِإْن َأْظَلَم الَجوُّ من َجْوِن الَعَجاِج َفَمن      َخَرَصان َذْیِله فی

  وقوله في مدح اإلمام فخر الدین الرازي: 

   ١اب وٕاعجازـجـول بإعـبه نص     صرٍ ـتمن رٍ ـعلم األصول بفخ

                                                
 . ١/٩٤الوافي بالوفیات ،  ١
الطرس: بالكسر الصحیفة، ویقال ھي التي محیت ثم كتبت، الجمع ( أطراس) ، السمھري، ال�رمح، نس�بة غ�ل  ٢

  رجل كان یقوم الرمح اسمھ ( سمھر) 
 جون العجاج ، شدتھ واسوداد لونھ.  ٣
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  از ـار ومجتـت لمختـقد استقام    أضحت به السنة الغرَّاُء واِضحة

   ٢بشهبها فمن الرازي على الرازي     اـً له مباحث كم قد أحرقت شهب

  وقوله: 

  ا ـوكم عن رجاء عرجحفي الهدى أبلجا     فن مرأى قصدك

  ود عن مرتج مرتجا وال الجفلم یلق باب الرضى منـكم     

  ا ـیرا نجـجنى وأتى مستجـا     ح من فضلكم كلمـوأصب

    ٣اـجتوال مكـاذ بأبوابـم      وعـن أمكـن إال لمـفال أم

  ومنه قوله: 

   ٤هـلإأس بود والــصرف الناس كیف شاء اقتدارا    بیراع للج

  وهو مبدي الهدي مبید الضاللة ي     فهو ربیب المنون رب األمان

  ك جزالة ـدي لدیـال یبـال      ومقـك جزیـدي إلیـل یهبنوا

  ومنه قوله: 

 َ◌   ائه    فیسراه فیها الیسر والیمن في الُیْمَنى ـیه فضل عطـَتَجانس في َكفَّ

  نى ـونابت عن الرایات آراؤه الُحسْ ه    تائب كتبــفَكم قد كفت أمر الك

  مطلب َسّنى  ن معروفا وكمـوكم س  وكم سد من ثغر وكم ساد معشرا   

   ٥ناـاة وما مسـأولى العف ةوكم جاد بالنعمى وكم جدَّ في العلى   وكم منَّ 

                                                                                                                                               
  نصول، نستطیل.  ١
 ھب جمع ( شھاب) وھو شعلة نار ساطعة. الش ٢
  .١٠٩جنان الجناس ص  ٣
 ؟١٣٠المرجع السابق نفسھ  ٤
 .١٣٦جنان الجناس ص  ٥
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  وقد مدح الملك محمد بن قالوون بأبیات منها: 

  الظُّْلم، والظُّلمُ  ىْصِرك أضحى الدهر یبتسم           وعن رعایاك  ولَّ بعزِّ نَ 

ِته ِفي َأْرِضَها اُألَممُ   ًا     ـــِن والدُّْنیا ویا َمِلكییا َناَصَر الدِّ    ذلَّت ِلِعزَّ

  ١َأصبَحَت ُسلطاَن َأْهِل اَألْرِض قاطشَبًة      َساَرت ِبَأْنَباِئك الوَفادة الرسم

  رابعا: الرثاء: 

م إن وجـدت و فن من فنون الشعر القدیمة، ارتبط بوجـود اإلنسـان علـى هـذه البسـیطة، فیـ

ــاة المــوت، وطالمــا بكــى اإلنســان وصــاح علــى مــن ذهــب مــن القریــب  الحیــاة ووجــد مــع الحی

 ،واإلحبـــاب، والمـــوت مـــن الظـــواهر التـــي هـــزت الشـــعراء وحركـــت عـــواطفهم، فبكـــوا واســـتبكوا

  وناحوا على الحبیب المفارق والخل السابق . ولكل شاعر مذهبه في النوح والبكاء. 

زاء العأو  ،لیهملفضائله، أو ندب الموتى والنوح ع والرثاء إما أن یكون تأبین المیت وعدُّ 

     ٢والصبر على نوائب الدهر.

وقد درج الشعراء في مراثیهم على رثاء األهل واألحبة، لذلك فإننا نجد أن أجـود المراثـي 

فـي الشــعر العربــي مــا قیـل فــي فقــد ابــن أو أخ،  او غیــرهم مـن األقــارب، فمــن رثــاء العظمــاء 

   لى رثاء الدول والممالك.إ ،واألصحاب

اویــن كاملــة فــي الرثــاء، فمــن ذلــك كتابــه" ســاجعات الغصــن الرطیــب" وكــان للصــفدي دو 

ـ هــ، ٧٤٢ا مـات أخـوه إبـراهیم فـي سـنة الذي جمع فیه مراثي شیخه نجم الـدین الصـفدي ، ولمَّ

  مقطوعة.  ٢٦منها قصیدة و  ٣ةرثاه بقصائد ومقاطع كثیر 

  وأول قصدته:  

  ْیَك َفَما َأْمَسى ُفَؤاِدي، َوَأْجَفاِني ُن َعْیِني َوأْجفاِني      َعلَ اإذا َلْم َیُذْب إْنسَ 

                                                
 ٥/١٠٢أعیان العصر،  ١
  .٨. ص ١٩٥٥، ٢الرثاء ، شوقي ضیف، دار المعارف ، مصر، ط  ٢
 ٣٣٧ -٥/٣٣٢الوافي بالوفیات  ٣
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  ِخي، َوَتَرْكَتِني      َوَحْیدًا َأَقاِسي ِفیَك َأَحَزاَب َأحَزاني ا أَرَحْلَت ِبَرْغِمي یَ 

  ْرداني ِبدْمعي، وارداني أَقد َبلَّ ل      َوَحلَّ ِبَك اَألْمُر الَّذي َجلَّ َخْطبُه  

بــأن  نــك لــتحسإ یفتــت األكبــاد ویقطــع القلــوب، و  نــك لــتحس بهــذا الحــزن العمیــق الــذيوإ 

إلثراء المعاني في تصـویر األسـى الـذي یفقـد المـرء الكلمات؛ ف الجناس في هذه األبیات وظَّ 

اتزانـــه، ویفقـــده اإلحســـاس بتمـــایز األشـــیاء ، فقــــد تســـاوى المـــوت والحیـــاة، والتقـــت األحــــزاب 

  واألحزان. 

موتـــاه بمرثیـــات امتـــازت بالدقـــة  ىثـــهــــ، ر ٧٤٩عنـــدما دخـــل الطـــاعون مدینـــة صـــفد عـــام 

" أجنى علیها الذي أجنى، فمـا تـرك بهـا أحـدا مـن األهـل،  ١التصویریة، وبالغة التعبیر، قال:

والمعــارف حتــى اجتحــف ســیله الجــارف، فكــم مــن صــاحب جاءنــا ناعیــه، ودعــاه البلــى منــه 

  داعیه، فقال المملوك" 

  ْرَبِعینا اَ  لَم اْفَتَرَسَت ِصَحاِتي       یا عام تْسعَ 

  َعا َیِقْینا بْ ما ُكْنَت، واِهللا تسعًا        َبْل ُكْنَت سَ 

ویذكر أكثر مـن عشـر مقـاطیع فـي وصـف الطـاعون، وینهـي مقالتـه بوصـف الحـال فـي 

ة، ومحــا " وأفــراط األمــر،؛ حتــى كــادت دمشــق تخلــو مــن أربعــة أركانهــا، وعمــت الوحشــقدمشــ

  ٢األنس من كل دار..."

الرثــاء  -أیضــا-ن أن نســمیهكــمــا یم -كمــا فــي مدحــه -الصــفديمــن ســمات الرثــاء عنــد 

تبـــین قســـمات الوجـــه، وشـــكل الجســـم، والصـــفات  ،التصـــویري" الـــذي یرســـم فیـــه صـــورة للفقیـــد

الـذي  ٣الِخلقیَّة والنفسیة، وغیرها مـن العالمـات التـي تمیـز فـردا مـن فـرد ، وقـد رثـى ابـن ریـان

                                                
  . ٤٣، أدب تیموریة ص ٤٢٦یة " مخطوط رقم دیوان مراسالت الصفدي " مخطوط دار الكتب المصر ١
  . ٤٤دیوان مراسالت الصفدي، سابق ص  ٢
ھ��ـ ) ن��اظرالجیش ف��ي حل�بن عاب��د ، زاھ��د ، مول��ع بكتاب��ة ٧٤٩ -٦٦٣س�لیمان ب��ن أب��ي الحس��ن ،جم�ال ال��دین (  ٣

وت��ذكرة ، ١٥/٣٦٧، وال��وافي بالوفی�ات ٢/٤٢٦الق�رآن الك�ریم بخط��ھ الجمی�ل ، وتذھیب�ھ، انظ��ر : اعی�ان العص�ر 
  .٦/١٧، والمنھل الصافي ٢/١٤٥، والدرر الكامنة ٣/١٢٥النبیھ 
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رین ركعـة، ولـه فـي كـل أسـبوع ختمـة، یقرؤهـا مـن عشـ كان یقوم اللیل، یركع قبل الفجـر قریبـاً 

   ١هو وأوالده، ویصوم في غیر رمضان، قال:

  َمْن للظَّالِم إَذا َنام اَألَناُم َغَدًا       "َیقَطع الّلیل َتسبیحا، وُقْرآنا؟ "

  انا؟ ـط ِإْنســَمْن َبْعد َفقدَك ِفیه ق     وَكْم لمْحَراِبَك الزَّاِكي، َفَلْیَس َیرَ ى     

  انا ـَت َوْلهــم ُرحْ ِعظـــا         وفي تدبُِّرِه ككم قد َخَتْمَت ِكتاَب اِهللا متَّ 

ل في األسَحاِر عْجالَنا الة ألجل          َكم َحثَثت الُخَطا َنحَو الصّ    الصف األوَّ

  اناـإثنین، َحتَّى َلَقد َأْمَسیَت َخْمصَ    ْوَم في َیوم الَخمیس ، وفي الُتَواِظُب الصَّ 

  َوال ُطوَفاَنا ـَحتَّى َتِفیَض ِبكم اَألمْ        ِبَك اَألْحــَواُل َماِشَیـًة     َوَتْسَتِقیُم 

فت دیوانا     ًة      ــَت مدرسـِهللا َدرُّك، َكْم َجمَّلْ         وبالكتــابة كـم شـرَّ

ة ، والِعلِم َنهْ َوِفي الِحجَ        وكنت في الجود غیثًا والهدى علماً       ا النى ُحجَّ

  وقوله: 

  یِني َوَفاُة َوَفاِءه ــَلْوال ِسیوُف ُجفونه وَجَفاِئه        ما َكاَن ُیْبكِ 

  ه ـه         َحَمَل الُمِحبَّ َلَها ِلَواَء َوالئـُذؤابته ِبُرمِح قوام َرَشاً 

  هِـ الَزَوْرِديِّ الِلَباِس َكَأنَُّه         َبْدرًا َتَجلَّى ِفي ِسَماِت َسَمائفي 

   ٢لُمَنَظِم َمْبَسُم          َحاَر الُمَتیَُّم في ِصَفاِت َصَفاِئهِ َله ِمَن الدُّرِّ اوَ 

  وقوله: 

   اتَقْت َقْلِبي ُمِصیبَ ـِبَأْسُهًم َرشَ     َباِتي  ــَیا َذاِهبًا َعُظَمْت ِفیِه ُمِصی

                                                
، والشطر الثاني من البیت األول ضمن من شاء حسان بن ثابت لعثمان ب�ن عف�ان ٤٣٠-٢/٤٢٨أعیان العصر  ١

 ، وأولھ " ضحوا بأشمط عنوان السجود بھ ....." 
  .٨٦جنان الجناس ص  ٢
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  لسمواتَفاسَتوحَشت منه آفاُق اَقْد ُكْنُت َنْجَمًا ِبُأُفق الَفضل ثمَّ َهوى     

  ١المِنیَّات فيوِكدت أْقِضي ویالیت الحماَم َقَضى     حسبي بأن األماني 

   ٢والعبارات ك نطق فمي     فالشأن في َعَبراتٍ وراح دمعي یجاري فی

  وقوله: 

  اَح َلُه الَحماُم َجَوًى َوَرثى ونـ    َأما َتْرثـي ِلِجسـٍم عاَد َرثًَا 

    ٣ًا وَتْحثىبَكاء َدمُحثُّ على الَوَترحم ذا ُدُموع فیك أْضَحْت      تَ 

لیهــا بحیــرة بــین إوقولــه: "قلــت فــي ملــیح تــوفي بقریــة یقــال لهــا (قــدس) وهــي بلیــدة ینســب 

  انیاس) ب(صفد) و(

  ِس ـطاهرًا َما ِعْیَب بالدَّنَ    یا حبیبًا َقد َقضى َوَمضى

ْقَنا َعــلى    ٤فاللَِّقاء في حضرة الُقُدسِ   (ُقْدًس)     إْن َتَفرَّ

  قوله: و 

  ا ـَظٍم ِمْن ُعالَك الَوَرى َصفَ ناَبُدرِّ  َوَكْم ِمن َقِصیٍد في ُعالِك َزَفْفُتَها     

   ٥َعلى َشاعٍر َیْصَفُع ِقفا َنْبِك ِفي الَقفا     َظَها الُغرَّ ُمْنِشٌد  اَجال َألفَ  امَ  تىم

  :سا: االفتخارخام

كل ما حسن في المـدح حسـن هو المدح نفسه إال أن الشاعر یخص به نفسه وقومه، و  

    ١ل ما قبح فیه قبح في االفتخار.كو  ،في االفتخار

                                                
  ت في جمع منیة وھي الموت . الحمام بالكسر قد ر الموت، المنیا ١
  ٩٢جنان الجناس ، مرجع سابق ص  ٢
  .٩٣المرجع السابق نفسھ ص  ٣
  .  ١١٢المرجع السابق نفسھ ص  ٤
 .  ١٢٣المرجع السابق نفسھ ، ص  ٥
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، والعفـاف والحكـم، والحسـب. ة: الفخر هو مدحك نفسك بالطهار  ٢هالل العسكريأبو قال 

  وما یجري مجرى ذلك. 

ود، الحــزم وعلــو الهمــة، األبــواب اآلتیــة األمــر بــالج فــيوقــد فــرق الصــفدي بــاب الفخــر 

  الحكم واألمثال. خالق، مكارم األ

    ٣فمما قاله في األمر بالجود:

  ال َتْجمَع الدِّیَناَر، واْسَمْح ِبِه     َوَال َتُقْل: ُكْن ِفي ِحَمى َكَنِفي 

  ْرِف ـَوَیْمَنُع الَجْمُع ِمَن الصَّ   َما الدَّْهُر َنْجَوى فینجو الهَدى  

    ٤ومما قاله في مكارم األخالق:

  اد ـْم ُتْسَتفَ ــَمْن ُلْطِفهِ   َأْهِل ِمْصَر َمَعاٍن  في

  م    َلمَّا َرَعوا الَجاَر سادوا ــَترد السِّیادِة ِفیه

    ٥ومما قاله في الحكم واألمثال:

  َك َعْقٌل ثَاِن ْــ ال َتْسَع في َأْمٍر، وال َتْعَمل ِبِه         َما َلْم َیِزْنُه َلَدی

  َوَكذا اْعِتَداُل الشَّْمِس ِبالِمیَزاِن  َفالشِّْعُر ُمْعَتِدٌل ِبَوْزِن َعروِضِه       

  وقوله: 

  َدُم ــاه للعدى عَ ــدًا في بقَ ِـ اه في النَّدى، ندُم      َوسیّ ر كًا ما عَ ـیامال

                                                                                                                                               
قیق محم�د مح�ي ال�دین عب�د الحمی�د، ح، تن بن رشیق القیرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، أبو علي حس ١

 .٢٦٠ /١، ١٩٧٢، سنة  ٤بیروت لبنان ، ط طبع دار الجیل 
أب��و ھ��الل العس��كري  اب��و ھ��الل الحس��ن ب��ن عب��د هللا العس��كري، لغ��وي، أدی��ب، ش��اعر، مفس��ر م��ن تص��انیفھ  ٢
ر، للمحاس��ن ف�ي تفس�یره الق�رآن ف�ي خم��س مجل�دات، جمھ�رة األمث�ال مع��اني األدب، ث�اعتین ف�ي ال�نظم والننص�ال

  .  ٦٥٠، ص ١معجم المؤلفین ، ط 
 /ب٥وض الباسم ، سابق الر ٣
 /ب٩المرجع السابق نفسھ  ٤
 /ب١٠المرجع السابق نفسھ  ٥



١٧٦

 

  ي الَورى َوَرُم عن ملـٍق      ما كلُّ شحـٍم تراُه فال َتْحَسَبنَّ ِوَدادْي جاء 

  أو نص رفض ودادي أو حكى حكم   ْن َأْفَتى ِبَذاَك فتـى     َفَدْع َجَفاي َوإِ 

  م ـلق ءا عند اللقاــیضیق بجمعن    وخلِّ َمن َشاء أن یبقي مناضلتي   

  

   ١رمـا یكون لدیه في الكرى كــفم  ب ذي بخًل   ـان القلـمن كلِّ فدم جب

  ال فضَل علم وال في الجود جود لهم     رأوك تبدي لهم حسن الرجاء رجموا 

   ٢د الرَّخا رخمــد أو عنـعند الشدائالجوِّ كاسرها     ت رأیت ُعقابَ متى رأی

   ٣ومما قاله في الحزم وعلو الهمة:

  الْقِتَناِء الُعال َفَكْیَف  َأُجوُد؟  أنا لم أجدَّ في كْسب ماٍل      إْن 

  ُقْل لي باِهللا كیف َأُسوُد  تِ لٍّ        َهاـة خِ ـَّ دَّ َخلـَوإِذا َلْم ُأسُ 

  سادسا: الهجاء:

اإلنسـاَن فعـٌل حمیـد فـأثنى  وطالمـا هـزَّ  ٤ضد المدح (وأن تهجو فالنا: أي تعدد معایبـه) 

صـاحبه. والهجـاء قـدیم فـي الشـعر العربـي وهـو مـن فنونـه  ذمیم فهجـا على ذویه، وساءه فعلٌ 

  التي تلبست به وتطورت بتطوره ، وقد نظم فیه الكثیر من الشعراء وأورده شعرهم. 

أجــد لــه شــعر فــي الهجــاء، وال یتوقــع منــه هجــاء، فكیــف یكــون أمــا أدیبنــا الصــفدي لــم 

لعانـا  وكیـف یكـون سـباباً  ٥هجاءًا من (كان إلیه المنتهى من مكارم األخالق، ومحاسن الشـیم)

مــن كـــان عـــف اللســـان، ولـــم یتعـــرض، قـــط ألعــراض النـــاس، ولـــم یجـــرح شخصـــًا، ولـــو كـــان 

                                                
  فدم: بعید الفھم غیر فطن.  ١
  .١٣٢ناس ، مرجع سابق ص ججنان ال ٢
 /ب ٨الروض الباسم  ٣
  ٢٤م ، ص ١٩٨٩أساس البالغة ، أبي القاسم الزمخشري ، دار الفكر العربي،  ٤
 ٢/٨٨الدرر الكامنة  ٥



١٧٧

 

، وهـو بیفـة الشـعر فـي حیـاة األدیـیستحق التجریح،  وكراهیتـه للهجـاء نابعـة مـن تصـوره لوظ

   ١ما صوره بقوله:

  نیه في األوَزان أوَزاَرا ان      أْبَدى َمعَ ـو فِإن لمـال تُْبِرر النَّظم في َهجْ 

با إن كنَت ِنْلَت به     َمَع  اَألَحبَّة في اَألوطان َأْوَطاَرا    وِصف َزمان الصِّ

، فلـم یسـلم  مـن المعـاني إنسـان ، فالشعر عنده لـیس وسـیلة لسـب النـاس، والتشـهیر بهـم

والشـاعر إنسـان لـه عیوبــه، وأوزاره  وحقیـق بـه أن یعـذر النــاس إن أخطـؤوا، وأن یجعـل شــعره 

النبیلة، ومشـاعر االنتمـاء إلـى الجماعـة، واألنـس بهـم، والسـعادة فـي  وفنه لتصویر العواطف 

    التعاون معهم على تحقیق اآلمال.

واألصحاب اكتفـى بـذم الزمـان، واإلخـوان، دون فحـش أو  هلوأحیانا إذا أتاه أذى من األ

   ٢تعریض، یقول:

  رمـُه بالِحْقِد َتضطئُت  ِبِه     َعليَّ  أْحَشایر ُمنِ ـْعَجُب ِمْن َدهْ نِّي ألَ إ

  َنفسي  َصِدیق وَفاٍء َظلَّ َیْبَتِسُم ــت      ُه َإال إذا َطَلبـُمَقطٌَّب َوْجهَ 

    ٣: یصیح:وعندما یضیق به األمرُ 

   ٤خبراــراب السَّ ـمن س اً أیا َمن ُینادي في الشَّدائد صاحبًا     أتطُلُب ریَّ 

وارِخ؟ـَفَدیُتَك، َهْل عند األصمِّ َإجاب   ة     ولو كنت ترَق في َصَواري الصَّ

ل الوحدة على مخالطة الناس    ٥وكثیرا ما یفضِّ

  لوقت َزاْل َوَجدت في عشرة َصحبي أذى      َلمَّا لِزْمُت الَبیت، في ا

                                                
  ب ٦٥سم الروض البا ١
 /ب٦الروض الباسم  ٢
 /أ٧المرجع السابق نفسھ  ٣
طری�ق . انظ�ر اللس�ان "  ىإل� كالسرابخ: األرض الواسعة، البعیدة ، أو ھي المض�لة الت�ي ال یھت�دي فیھ�ا الس�ال ٤

  "  خسرن
 /أ ٦الروض الباسم  ٥



١٧٨

 

  ذالْ ـس في اِإلعتادا        َیْحَمُد رأي النَّ ـري غـیا عجبا من أشع

  سابعا: أغراض مختلفة: 

جـارى الصـفدي شـعراء عصـره فـي الـنظم فـي أغراضـهم المختلفـة، ورتـب شـعره فـي هــذه 

  لشعر، المجون ، والمعاني المختلفة. األلغاز واألحاجي، المكاتبات، ا األبواب:

  

  حاجي: األلغاز واأل

خلو مـن ینظم فیها الصفدي كثیرا، وألف فیها كتابه(نجم الدیاجي في نظم األحاجي) وال 

كتبه من ذكر  بعضها، وبخاصـة ( ألحـان السـواجع) فقـد كـان حریصـا علـى ذكـر مـا تحـاجى 

   ١به هو وأصحابه، من ذلك قوله ملغزا في قرط:

  ُقْطُر؟  طَّ في     غیر السَّما: َیْحویهـًا، قَ ـأرأیَت َنْجم

  َبْعَض َقْطُر َوُهَو  النََّبُت َلَدى الَوَرى     وٕاذا َقَلْبَت ال

  المكاتبات: 

ال تكــاد تخلـــو ترجمــة مـــن تــراجم أعیـــان العصـــر مــن مكاتبـــات بــین الصـــفدي ومعارفـــه، 

، أو شـكر ةوأصدقائه، وشیوخه، بعضها مدح، أو تشـوق، أو عتـاب، أو اعتـذارأو طلـب عاریـ

وفــي  بعضــها أســئلة  ،ء إجــازة، وغیــر ذلــك ممــا یكــون بــین األحبــابعلــى هدیــة، أو اســتدعا

علمیـة فـي النحـو أو التفسـیر، فمـن ذلـك مـا كتــب بـه إلـى علـى بـن الحسـین، زیـن الـدین، ابــن 

   ٢شیخ العونیة، السؤال شعر، واإلجابة شعر ونثر، قال الصفدي:

  الن ــلثَّقز        َألفَضل َمْن ُیْهدي ِبه اـر معجـران أكبـا القـأال إنم

  ط معاِن ــسباظ، و ـاز َكون اختصاره       بایجاز ألفجَومن ُجمَلة اإلع

                                                
  /أ ٥٧المرجع السابق نفسھ  ١
ْریَ�ٍة اْس�تَْطَعَما أَْھلَھَ�ا فَ�أَبَْوا أَْن فَانْ (، والس�ؤال ع�ن قول�ھ تع�الى " ٣/٣٣٧أعیان العصر  ٢ تَیَ�ا أَْھ�َل قَ طَلَقَ�ا َحتَّ�ى إَِذا أَ

وھَُما )(الكھف: من اآلیة یِّفُ  والسؤال ھو : لما قال استطعما أھھلھا، ولم یقل استطعماھم، اختصارا.  )٧٧یَُض



١٧٩

 

َماِن َعنَ  هــِف أبصرُت آَیًة       بها الفكرُ ولكنَّني في الكَ    ِني افي ُطوِل الزَّ

  ِن اه ببیـهُم" مثلـَوَما ذاَك إالَّ "استطَعَما أهلَها" ، فَقد       نَرى "استطعام

  ِن ـأٍر، إنَّ ذاَك َلشَ ـُة الغرَّاُء ِفي وْضع َظاهر       َمَكاَن َضِمیفَما الِحكمَ 

  

  ١الشعر:

المجتمـع، كتب الصفدي مقطوعـات كثیـرة عـن الشـعر، وعـن قـدر الشـاعر ورسـالته فـي  

ومــا یجــره الشــعر علــى صــاحبه وعلــى النــاس مــن شــرور، ومــا فیــه مــن نكــت وطرائــف، ومــا 

   :موهبة الشاعر وثقافته لك قوله فيیعاب به قائله... ومن ذ

  ه      إلى لطف ذوق في مجال مجازه الّنظم یحـَتاُج َربّ  َأال إنَّ فنَّ 

  أتى      إلى بابه ألقـت ِحَجاَب ِحَجـازهُعُلوٍم َإذا  فيوَكسب ُعُلوِّ 

   ٢المجون:

نظـــم فیـــه الصـــفدي كثیـــرا جـــدا، وهـــي ظـــاهرة فاشـــیة فـــي شـــعراء هـــذا العصـــر، ومثقفیـــه 

دون فیه نوعـُا مـن التنفـیس عـن ج، وربما كانوا یةبخاص ة، وعند صلحائه وزهادهوعلمائه بعام

عبــاء العــیش، ولــم یكــن فــي أحون بــه مــن همــوم الحیــاة، ومــن ثقــل یالمشـاعر المكبوتــة، ویســتر 

و یحط من قدره، أو یسيء إلى خلقـه، أو یشـكك فـي أمانتـه، أالمجون ما یعیب به الشخص، 

ي یـنظم فـي المجـون، (یسـتغفر اهللا مـن قـول بـال عمـل) وٕانمـا ان الصـفدكـونزاهته، وعدالتـه، و 

ینظمه مجاراة ألقرانه، فمن طریق مجونه قوله، وقد تـواترت األنبـاء عـن سـیول ومخـائض فـي 

   ٣:"بلدة في مصر "المنوفیة 

  ا صعبة ــِمَخاَضة أهَواَلها َأَتیـــنا إلى      ه َلمَّ ــُت لَ ــقل

                                                
  /ب ٦٥الروض الباسم  ١
 / ب٦٦المرجع السابق نفسھ،   ٢
  /ب٦٦الروض الباسم  ٣



١٨٠

 

  ة ـَخاُف شیئًا َیِصُل الّركبأَف ال       ُجْز ، ال َتخفها. قال لي: كیْ 

تــب التــاریخ كثیــر مــن اخبــار كفــي طقــس مصــر، وفــي  كبیــراً  ودلیــل األبیــات یفیــد تغیــراً 

  السیول التي كانت تجتاح البالد. 



١٨١

 

  لثانياالمبحث 

  مذهب الصفدي لفني

ویقــول  ١یقــول الجــاحظ: " إنمــا الشــعر صــناعة، وضــرب مــن النســیج، وجــنس التصــویر"

ال یمكـن أن تكـون  ،فعـال وحـروفألقاهر الجرجاني: " الكلمة المفردة التـي هـي أسـماء و د ابع

تـــأتي أهمیـــة الصـــیاغة اللفظیـــة فـــي تشـــكیل  هنـــا ومـــن ٢ن یحـــدث فیهـــا نظـــمأمـــن غیـــر  شـــعراً 

  الصورة الفنیة" 

ولذا نجد أن الصفدي عنى بـاألوزان عنایـة كبیـرة، إذ أن الـوزن أعظـم أركـان حـد الشـعر 

نــى بــالعروض والقــوافي، وأدلــى بــدلوه فــي ذلــك، فــالعروض هــو میــزان صــیة، وعوأوالهــا خصو 

 ،الشعر ومعیاره، وبه یعرف الصحیح من السقیم، وقد وضع الصفدي للعروض تعریفا خاصاً 

وشــرح ســبب القیــود التــي وضــعها فــي التعریــف وبــین فوائــد دراســته،  ،بینــا ذلــكأن كمــا ســبق 

وهبــة، فجــاء نظمهــم ســمجا ثقــیال، فالناقــد والــدارس وعــاب الــذین ینظمــون بــالوزن، وهــم بــال م

تــه فــي اختیــار الــوزن وتصــحیحه، دون ، الــذي تســاعده فطر لــى هــذا العلــم مــن الشــاعرإأحــوج 

  حاجة إلى العروض. 

واإلیقـاع فحسـب، بـل فـي تصـحیح  ىالـوزن ال الموسـیق ةوللصفدي رأي صائب في أهمی

   ٤، ففي قول ابن الفارض٣اللغة، وضبط األلفاظ

  ِز َدَواِئي اَذا َأذى ألٍم َأَلمَّ بُمْهَجَتي   َفَشذا ُأَعْیَشاِب الِحجَ وإَ 

"فــانظر إلــى هــذا ، لــم  یســتقم الكــالم  إال بمراعــاة الــوزن فإنــه یضــطر  ٥قــال الصــفدي:

الواقف علیه أن یجعل األول من األلم، والثاني من اإللمام، ولهـذا جـاء جنـاس العمـاد الكاتـب 

  كلمة في مكانها. " الوزن یضع كلَّ  نأل ؛النثرفي الشعر أخف منه في 

                                                
  .١٣١، ص ٣، ج ٣الحیوان للجاحظ، تحقیق عبد السالم ھارون، مطبعة عیسى البابي الحلبي ط  ١
م، ١٩٩٤ھ�ـ ، ١٤١٥دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني، تعلی�ق محم�د رش�ید رض�ا، دار المعرف�ة بی�روت،  ٢

  .٣٠٥ص 
  .٢/٦٤الغیث المسجم،  ٣
ھـ ) شاعر ، متصوف ، انظ�ر ٦٣٢-٥٧٦عاشقین ( ابو حفص عمر بن علي بن مرشد ،شرف الدین سلطان ال ٤

  .٥/٥٥، واألعالم ٣٧٤، والكنى واأللقاب ٣٠٥، والنجوم ٢٧٠ لتكملة إكمال اإلكما
 ٢١٧النقد األدبي، ص  ٥



١٨٢

 

صـنعة الشـعر  انـة كبیـرة وعظیمـة فـيكمن كل ما تقدم یتضح ما للوزن والعروض مـن م

فلــذا نظــم فــي عــدد مــن البحــور الشــعریة. أمــا القافیــة وهــي مــن لــوازم الشــعر  ،عنــد الصــفدي

   ١ن أواخر أبیاتها.مة بیءالعربي وجزء من موسیقاه، بها تتم وحدة القصیدة وتحقق المال

كما بینا، لما لها مـن أهمیـة فـي البنـاء الشـعري،  كبیراً  وقد اهتم الصفدي بالقافیة اهتماماً 

  أداء المعنى، وٕاطالق الشعور، وصدى اإلیقاع.  ةمن ناحی

باعتبــاره عنصــرا فعــاال فــي  ،أمـا بالنســبة لأللفــاظ فقــد اهـتم النقــاد قــدماء ومحــدثون بـاللفظ

عــاني مشــتملة علیــه، فالشــعر الجیــد هــو الــذي ملل ةفاأللفــاظ بالنســب ،ونثــرا العمــل األدبــي شــعرا

 فـال یصـح لفظیـا ،ال یطغى أحدهما علـى اآلخـر ثیالئم فیه صاحبه بین اللفظ والمعنى، بحی

  " ، وال رمزیا خالصاً خالصاً 

وقـــد كانـــت ألفاظـــه تمتـــاز بالســـهولة،  ه،وقـــد اهـــتم الصـــفدي باأللفـــاظ فـــي صـــیاغة شـــعر 

، فأحیانــا كـان یتكلـف فــي األلفـاظ حتـى تــأتي إال وتـراه مسـجوعاً  ان ال یـنظم شــعراً كـف ،والسـجع

مســجوعة، وكــان هــذا منشــؤه علــى طبیعــة العصــر وطبیعــة أهلــه، فقــد كــان ذلــك لغــتهم التــي 

  یتحدثون بها، والشعر الذي یصاغ هو فنهم المفضل الذي كانوا ینشدونه. 

  ومن ذلك قوله: 

   ٢أصاب قلبي نافذ ونافس     ه ـر طرفـیه وسحـمن نبل جفن

    ٣قد مال عن سبل الوفاء في الهوى      وخان فهو ناكب وناكس

  وقوله: 

   ٤على الصبوح مع الصباح يأتت بنت الكرام ببنت كرم       فحی

  فاح ـافح بالصـه تصـوادثـوقم فاغنم بنا غفالت دهر       ح

                                                
 .  ١١٣، ص ٥ند األدبي ، شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر، ط قمن ال ١
  ساحر  :نافث  ٢
  .٩٣جنان الجناس، ص  ٣
 اة.دالشرب بالغ :كنایة عن الخمر، الصبوح :بنة الكرمالكرم: شجر العنب، ا ٤
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  ي رایا      فهذا وقت راحي واقتراحـرات السـوجهز للمس

   ١اء القراحـونزهها عن الم      اسها أن تلقى راحأمر كعاو 

التـــي تنشـــأ بســـبب تقـــارب  ،وبـــالرغم مـــن أن لغـــة شـــعره ملیئـــة باأللفـــاظ الغریبـــة المتنـــافرة

ال أننــا نتبــین وضــوح معناهــا، بــدون زیــادة أو نقصــان، أو حشــو أو إالمخــرج، ومیلــه للجنــاس، 

ـــذي یقصـــده. فهـــو إذا قصـــد الغـــزل  مبالغـــة ممقوتـــة، فهـــو یراعـــي اللفـــظ والمعنـــى للغـــرض ال

والوصف، تأتي ألفاظه سهلة قریبة المعاني، حلـوة علـى السـامع، وٕاذا قصـد الغـزل والوصـف، 

ٕاذا قصــد المــدح، فــإن ألفاظــه تــأتي تــأتي ألفاظــه ســهلة قریبــة المعــاني، حلــوة علــى الســامع، و 

  معبرة، مدللة على عظمة الممدوح، إلى غیر ذلك. 

فدي شاعر ملهم یمتلك موهبة مبدعـة تصـقلها ثقافیـة عالیـة، وصـور فـي وحقیقة أن الص

التـي ال یمكــن أن یلـم بهـا الفكـر العــادي، وقـد كـان لتقــدم  ،فاقــا مـن الـرؤىآالعدیـد مـن أشـعاره 

عر الحیـاة العقلیــة واالجتماعیـة فــي عصـر الممالیــك دور واضـح فــي تنـوع وتعمیــق معـاني الشــ

عرنا بالمعنى الدقیق، والفكر العمیق المرتب، والخیال الرائـع شا وأخیلته، إذا أمدت هذه الحیاة

  الخصیب.

                                                
  .٩٧جنان الجناس، ص  ١
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  المبحث الثالث

  بناء وجمالیات القصیدة عند الصفدي

لموضـــوعات شـــتى فهـــي تحمـــل فـــي طیاتهـــا، علـــم قـــوم،  كانـــت القصـــیدة العربیـــة متحفـــاً 

 ى األطــالللــوقوف عمنیــة معینــة، یبــدؤها الشــاعر بــالز وتــاریخ أمــة، وتقالیــد مجتمــع، فــي فتــرة 

الخـروج إلـى الغـرض الرئیسـي للقصـیدة . علـى دیار ثم االستطراد في الوصف، ثم ووصف ال

  هذا النحو تألفت القصیدة العربیة. 

إلى شـعر الصـفدي بشـكل خـاص،  ،وٕاذا انتقلنا بالحدیث من القصیدة العربیة بشكل عام

عیة للـنص، فـنلحظ أنـه نالحظ في جمیع قصائده ما یسمیه النقـاد بالوحـدة العضـویة والموضـو 

مـن غیـر مقـدمات، وتسـود الـنص عاطفـة واحـدة تسـیطر علیـه  ،یهجـم علـى موضـوعه مباشـرة

  حتى نهایته هذا في مجمل شعره. 

ولعــل الوحــدة الموضــوعیة التــي نلحظهــا فــي شــعره لهــا مــا یبررهــا، فشــعر الصــفدي فــي 

لقصر ال یناسـبه تعـدد مجمله عبارة عن قصائد قصیرة ومقطوعات. إال القلیل من شعره هذا ا

  الموضوعات فغالبا ما تدور فیه القصیدة أو المقطوعة حول موضوع واحد وتعالجه. 

، وبــالرغم مــن أن الصــفدي یعــد مــن كبــار شــعراء عصــره المجیــدین ومــن أغــزرهم شــعراً 

وذلـك ألسـباب منهـا إعجـاب الصـفدي بنفسـه  ؛إال أنه ُأُتهم بأن نظمـه ركیـك ؛وأكثرهم أغراضاً 

  ثیر من قیود الصنعة التي تتمثل في : كٕالزام نفسه بالو  ،وشعره

 ١ي به ملزوما" كقوله:به ویقول" وغالب ما أنشئه إنما آت لزوم ما ال یلزم وٕانه لیتباهى   

  الَهَوى بالسَِّجيِّ الُمَعنَّى       وأنَت هاٍز به ، وهازْل  دجَّ 

  ِزلْ اْن ُینَ ْعُلو الثُّریَّا، َفمَ تَوَجْرب عینیك في َسَطاها        َ 

  اِزلْ ـَفاْكفْف ِسَهاَم الُجُفون َعنِّي        َفِإنِّ َغاٍز ِلَمْن ُتغَ 

   

                                                
 .١٥٧نصرة الثائر ، ص  ١
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  :الجناس الملفق 

  ١من كلمتین، فصاعدًا كقوله: ویكون كل من ركنیه مركباً 

 متى تصنع المعروف ترَق إلى الُعال      وَتْلَق سُعودًا في ازدیاد سعود

   ٢ارِس عودغسعوٍد ال م راغَر ِمن       ماَ موٕان تغرِس اِإلْحساَن َتْجِن الثِّ 

وكان الصفدي یكثر من الجناس في شعره، حتى أتى فیه بالركیك السخیف، وأطلـق فیـه 

لى مذهب فني مخالف لمذهبه، قـال" مـا أظـرف مـا وقـع إلسان خصومه، وقد نسبه ابن حجة 

قـــف علـــى كتابـــه لـــه ویعني_الصـــفدي_ مـــع الشـــیخ جمـــال الـــدین بـــن نباتـــة، وذلـــك إنـــه لمـــا و 

المسمى(جنان الجناس) ، وقد اشتمل علـى كثیـر مـن هـذا النـوع قـرأه (جنـان الجنـاس)، وجـرى 

: إنــه غیــر مــذهبي، ومــذهب مــن يبینهمــا بســبب ذلــك مــا یطــول شــرحه، وهــذا ممــا یؤیــد قــول

نســجت علــى منوالــه مــن أهــل األدب ، وكــذلك اشـــتقاق األلفــاظ، فــإن كــل منهمــا یــؤدي إلـــى 

   ٣رة"البالغة في مضمار المعاني المبتكید عن إطالق عنان والتقی ،التعقید

، كما زعم ابن حجـة بـل كانـت التوریـة هب الصفدي التجنیس، وٕان أكثر منهولم یكن مذ

  ثر شعره. كأخص صفات مذهبه الفني كما اتضح من أ

  :التضمین 

   ٤وهو من الظواهر الشائعة في عصره كقوله:

  ْحِر ـِب بالسِّ ــم الَقلْ ـي  َإنَُّه      َغَدا في صمیأیا مْن سباني ُكفَّ َجْفَنَك َعنِّ 

قُ ـوَدْعني َومَ    وَن أْن یَتَحدَُّثوا؟) اذا َعسى الَواشمَ ـوا       (فا َقاَل الُوَشاُة وَنمَّ

                                                
، مطبع�ة النعم�ان ، ١ھـ) تحقیق شاكر ھ�ادي ش�كر، ط١١٢٠أنوار الربیع في أنوار البدیع، البن معصوم ( ت  ١

 م . ١٩٧٨النجف األشرف، سنة 
، مكتب�ة ٣ھـ ) تحقیق عبد السالم محم�د ھ�ارون ، ط ١٠٩٣دي ( ت خزانة األدب ، ولب  لسان العرب، للبغدا ٢

  .١/٥٦م، ١٩٨٩الخانجي ، القاھرة، 
  ١٢/٥٤خزان األدب  ٣
/أ وفي البیتین تضمین لقول الشاعر: وم�اذا عس�ى الواش�ون أن یتح�دثوا    س�وى أن یقول�وا : ٧٣صرف العین  ٤

 إنني لك عاشق.
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   ١قوله:كوقد یجمع في شعره بین التضمین ولزوم ما ال یلزم، 

  حُ و ئم وصبُ ني َولى     منها َغُبوٌق دااُسْكر أشجَ  یا الئمي في

  دوُّ ِبَما أَسرَّ َیبوحُ وهو العنَظَر الَحِبیُب إذا طلبُت ِوصالُه      

 وأعــالم الرجــال، وغیــر ذلــك ممــا هــو  ،نظــم المصــطلحات العلمیــة والتوریــة بأســماء الكتــب

 شائع بین شعراء عصره، قوله: 

 ُمْعِجز  ها    َلُه َحاَر ِفْكِري إذ رأى كلَّ ـُن َبِدیعُ ـاَوظْبٍي َمَعاِنیه َبیَ 

زي ـَقرأُت َمَقاماِت الَحریري كلَّها     بعارِضِه َمْشُروَحة للمط   ٢رِّ

   مناصــبه الرســمیة، وارتباطــه بــاألمراء، والملــوك فرضــت علیــه أن یكتــب فــي كــل مناســبة

ویــنظم فــي كــل وقــت، ولــو لــم تحركــه عاطفــة قویــة، أو یثیــره إحســاس صــادق، ولــذلك جــاء 

 ة صادقة. شعره باردا، ال یعبر عن تجرب

وٕاذا رجع الصفدي إلى حسه الفنـي، ونفسـه الصـافیة، وسـایر طبعـه، وفنـه، وابتعـد عـن 

تلــك القیــود، ونظــم علــى ســجیته أبــدع، وبــرع وأجــاد، بــل ربمــا تفــوق علــى كثیــر مــن شــعراء 

لـه  وحسـداً  اً وهـو أشـد أعدائـه علیـه، وأكثـرهم شـنان عصره، والدلیل على ذلك أن ابـن حجـة _

 ،تین نتفة شعریة، في باب التوریة وحـده، ولـم یملـك إال اإلعجـاب ببعضـهاأورد له إحدى وس

 على بیت الصفدي:  من مثل قوله تعلیقاً 

ْمِل َقْد َزاَد َوقْ   ُل ـإلى َشمِّ النَّسیِم َسبی يل ُدُه      َوَماـأقول، َوَحرُّ الرَّ

  ام وهو علیُل َفَعْهِدي به في الشَّ    وانَقضى    َأُظنُّ نسیَم الَجوِّ َقد َماتَ 

                                                
  /أ٧٣صرف العین  ١
ھـ ) ، عالم، أدیب، ل�ھ ش�رح ٦١٠-٣٥٨عبد السید، برھان الدین الخوارزمي، الحنفي، ( أبو الفتوح، ناصر بن ٢

   .١٣/٧١، ومعجم المؤلفین ٧/٣٤٨مشھور على مقامات الحریري، انظر األعالم 
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" النســیم العلیـل تالعبـوا بــه كثیـرا، ولكـن قـول الصــفدي" فعهـدي بـه فــي  ١قـال ابـن حجـة:

  الشام وهو علیل" في غایة اللطف. 

ومــن كثــرة مــا رواه ابــن حجــة، فــي بــاب التوریــة، مــن شــعر الصــفدي یظهــر لنــا مذهبــه 

ال أعـرف مـن شــعراء "  ٢الفنـي، فقـد كـان شـدید اإلعجـاب بشـعر شــیخ الشـیوخ وطریقتـه. قـال:

وال أضـع، وال الشام مـن بعـد الخمسـمائة، وقبلهـا مـن نظـم واحسـن منـه، وال أجـزل وال أفصـح، 

إال وعلقتـه، لمـا فیـه  فإن له (لزوم ما ال یلزم) مجلد كبیر، وما رأیـت لـه شـیئاً  أكثر،أسرى وال 

الفصـیح، والمعنـى ریـات القاعـدة، والقـوافي المتمكنـة والتركیـب العـذب، واللفـظ و مـن النكـت والت

  البلیغ" 

هــو نفسـه كــالم الصــفدي" فـإن تمــرار الحــروف علــى  ،والم ابـن حجــة عــن الجنـاس وثقلــه

اللسان بالثقل والخفة أعقد، ویحتاج إلى إحضـار الـذهن ، لـئال یقـع التحریـف، وینطـق بـاألول 

: كلــه وهـو معــدود مـن البــدیع، قلــت فـإن قلــت: هــذا یـرد علــى بـاب الجنــاسكالثـاني، وعكســه، 

  ٣لكن بعض صوره مستثقل. " ،نواع البدیعأن كان من إ الجناس، و 

وكالم ابن حجـة هـو نفسـه كـالم الصـفدي فـي التوریـة " فمـا یتفقـان علـى أن التوریـة مـن 

ویتفقــان علـــى أن  موقعــًا، ةوأعظمهـــا فــي األذواق الســلیمأعلــى فنــون البــدیع، وأعالهــا رتبــة، 

من البلغاء من تكلَّفـه، وصـح  ي الكالم منها، وقلَّ االستخدام أشرف من التوریة، وأقل ورودا ف

وحــدة  ،نــه یحتــاج إلــى لطــف ذوقأل ؛وبة مســلكه وشــدة التباســه بالتوریــةعمعــه بشــروطه لصــ

  ٤ذهن، وتوقد فكر"

ویتضـح مـن كـالم ابـن حجـة عـن الجنــاس، أنـه لـیس مذهبـه وال مـذهب شـیوخه مـن أهــل 

  األدب، إنما هو مذهب الصفدي. 

سـبة للنیـل مـن الصـفدي والحـط مـن قـدره، دون دلیـل. ونحـن عنـدما یتضح أنـه مجـرد منا

ن مــا جــاء بــه فــي شــعره  وهــو الجنــاس إ نقــرأ شــعره نجــده ال یعیــر (الجنــاس) أهمیــة كبیــرة، و 

                                                
    .٢/١٥٦خزانة األدب، ١
  ٨/٥٤٧انظر الوافي،  ٢
  ٢/٦٣الغیث المسجم،  ٣
 ..٣٧٩-٥/٢٨١انظر أعیان العصر،  ٤



١٨٨

 

المركب أو الملفـق وقـد وجهـه إلـى ذلـك شـیخه، أبـو الثنـاء محمـود، قـال الصـفدي: (لمـا قـرأت 

   ١علیه قوله في كتاب حسن التوسل):

ْوض لمَّا      َتالَقْینَ  فلم َأرَ    امريِّ ــت العـا، وبنـِمْثَل َنْشرش الرَّ

  فیها     فقال الروض: في ذا العام ریِّي َمَض َبْرقجرى دمعي، وَأوْ 

لمـــا فـــي هـــذین البیتـــین مـــن الجنـــاس المركـــب، وبالغـــت فـــي الثنـــاء  ٢ةزهـــأخـــذت فـــي الزه

امتنعـت، فقـال: ال بـد مـن ذلــك، علیهمـا ، فقـال لـي: خـذ نفسـك بـنظم شـيء فـي هـذه المـادة، ف

  فغبت عنه یومي، وجئته في الیوم الثاني، وأنشدته لنفسي في هذه المادة: 

  ي ـِفعاَرى َكالشّ َناَك َفَمـا تق        مُ ـِفعي أْعمل تحقاِبَقْول الشَّ 

   م        ومن صبره ومن َكشَّاف عيصحبة من بحر عل فيفكم 

ال إن قـافیتي رائیـة، فغبـت عنـه یـومین، : أقـال فقال: حسن وأعجب بهما الحاضـرین. ثـم

  وأتیته في غد، وانشدته لنفسي. 

    يَّ ر َأَرى في الَجود ریَّه َظْبَي ِإْنس       َفَیا َشَغفي به من ُجود

ْوُض إنَّ الجود ریِّي  لبارق فیه َسحَّت سحبُ    َدْمِعي        فقال الرَّ

، ثم ینظم في ةمؤسس ةرائیة، أن ینظم في قافیفطلب إلیه أبو الثناء محمود بعد القافیة ال

فیبــدي  ،هكــذا، وفــي كــل مــرة ینشــده فیهــا الصــفدي مــا طلــب مــن المــدیح غــرض الغــزل، بــدالً 

جـاء فیهـا بالغـث  ،ع كثیرة فیـهه، في الجناس المركب ، فكتب مقاطإعجابه بما سمع من نظم

  اسدیه. حمما أطلق فیه لسان  ؛أكثر من السمین

صــوم یــدافع عنــه، ویلــتمس عــذرا للصــفدي بــأن الجنــاس الملفــق مــن وتصــدى لــه ابــن مع

طــاط مقــدار مــن ركاكــة هــذا المقــدار مــن نظمــه انح وال یلــزم ،أصــعب أنــواع الجنــاس مســلكا

                                                
  .٩٩ض الختام انظر مقدمة ف ١
  زھزھة، استحسن ، أو صفق بیدیھ. ٢



١٨٩

 

ألن التكلـف مـذموم فـي حـد ذاتـه، والـنظم ؛ نحن وٕان كنا ال نقبل بعذر ابـن معصـومف ١الناظم.

كن الرأي المقبول _كما سـبق القـول_ أن هـذا الركیك ال عذر لناظمه، فما أرغمه أحد علیه، ل

شــعریا عــن معنــى إرادة  النــوع مــن الــنظم كــان ریاضــة ذهنیــة، وتــدریبا تعلیمیــا، ولــیس تعبیــراً 

  .الشاعر

  المبحث الرابع

  الصفدي والسرقات الشعریة

إن الســرقة الشــعریة قــد نشــأت مــع الشــعر العربــي منــذ العصــر الجــاهلي، وبابهــا أوســع 

ا النقـاد، وأهـم الشـعراء ، ومـا ذلـك إال لنزعـة التجدیـد هاإلطـالق، شـغل حـدیث أبـواب النقـد علـى

  التي الزمت الشعر العربي منذ أقدم عصوره. 

" وٕاذا تناول الشارع المعاني التي  ٢وأول من تناول مفهومها ابن طباطبا العلوي إذ یقول:

فضل لطفه، ثم یضـع بل وجب له  ،سبق إلیها، فأبرزها، فأحسن الكسوة التي علیها لم یصب

طــاف الحیلــة وتــدقیق إلمقــاییس إلــى مــن یأخــذ مــن غیــره، ویحتــاج مــن ســلك هــذا الســبیل إلــى 

النظر في تناول المعاني واستعارته، وتلبسها حتى تخفى على نقادها، والبصـراء بهـا ، وینفـرد 

اولهـا لیها، فیستعمل المعاني المأخوذة فـي غیـر الجـنس الـذي نتن، كأنه غیر مسبوق إبشهرتها

  منه" 

ـــم یســـلم منـــه أحـــد مـــن ،  وهـــدفا قریبـــاً  ،والحـــق أن االتهـــام بالســـرقة كـــان مطعنـــا ســـهال ل

الشــعراء، إذ ال بــد مــن أن یقــع شــارع علــى معنــى ، قــال فیــه غیــره، وهــو ال یــدري ، كمــا قــد 

  تتشابه عباراتهما عند ذلك المعنى. 

لجـاهلي، وال فـي العصـور لعصـر ااال فـي عر ویبدو أن االتهام بالسرقة، لـم یبـرأ منـه شـا

   ٣التالیة له، فهذا حسان بن ثابت یقول في دفاع فخور:

                                                
 .١/١٢٨أنوار الربیع في أنواع البدیع،  ١
م ، ص ٠١٩٨٢ھ�ـ ١٤٠٢عیار الشعر، ابن طباطبا العلوي، مطبعة دار الكتب العلمیة ببیروت ، لبن�ان ، س�نة  ٢

٧٩. 
  .١٧٤دیوان حسان بن ثابت ،البرقوقي ص  ٣



١٩٠

 

  ِفُق ِشْعُرهم ِشعري اال أسِرُق الشعراِء َما َنَطقوا      بل ال یو 

ین ویــدعیها لنفســه، دون خــر نــه كــان یســطو علــى نتــاج اآلأوقــد اتهــم الصــفدي بالســرقة، و 

مـا فعـل مـع شـیخه وشـیخ كعلـى بعـض معانیهـا، مؤاربة، وأحیانا على ألفاظها، وأحیانـا أخـرى 

م) وممـا دفعــه إلـى تــألیف ١٣٦٦-هـــ ٧٨١األدب والشـعراء فـي عصــره ( ابـن نباتــه المصـري 

رد  الصالح الصفدي، والشهیر به، وقد إلبراز سرقات ؛كتابه (خبز الشعیر المأكول المذموم)

  الصفدي على من اتهموه بالسرقات األدبیة بهذه األبیات 

ُزوها في َمْذهب الشَّعْ اُت اَسِرقَ    ر َشْرعًا ـَألدیب َبعض المعاني      َجوَّ

  ذا       قوُل َقْوٍم ِمْن َقْبل ذا الَعْصر صْرعا ــلكن اللَّْفَظ ال َیجوُز َوه

  وقوله: 

  أال إنَّ َفنَّ النَّظم َیْحَتاُج ربُّه        إلى ُلْطف ذوق في مجال مجازه 

  ازه ــب حجاتى       إلى بابه ألقْت ِحجَ أذا َوَكْسُب عُلو في ُعُلوم إ

وقد دلل الصفدي على أن االتهام بالسرقة قدیم ، وأن السرقات ظهرت مـع بدایـة الشـعر 

ــا أمثلــة علــى هــذا مــن العصــر الجــاهلي الــذي عــرف بأصــالة شــعرائه  ،العربــي، وقــد نقــل إلین

ا، ومــن ذلــك قــول امــرئ ان كــامال تقریبــكــحتــى أن التشــابه بــین بعضــهم  ،واعتــزازهم بشــعرهم

  القیس: 

  هم           یقولوَن ال َتْهِلك َأسى وَتَجمَِّل ّي َمِطیّ وقوفا بها صحبي عل

  وقول طرفة بن العبد بعده:

   یقولوَن ال َتْهِلك َأسى وَتَجلَّد  وقوفا بها صحبي على َمِطیُّهم         

   :ومن ذلك قول النابغة

  مَتَعبِّد َعَبَد اِإلله صرورة   َط راهِب  لو أنها عَرضْت َألْشمَ 



١٩١

 

  وٕان لم یرشد  له رشداً اولخَ  ها     ـنا ِلَبْهَجِتها وُحْسِن َحِدیثِ لر 

  وقول ربیعة بن مقدوم العنبي: 

  لو أنها عَرضْت َألْشَمَط راهِب    َعَبَد اِإلله صروَر مَتَعبِّد 

  ١ة یَتَنزَّلُ ور ها      ولَهمَّ ِمْن تَامنا ِلَبْهَجِتها وُحْسِن َحِدیثِ لر 

لنصل إلى أبي نـواس، نـرى أنـه قـد وقـع لـه مـن اإلتفـاق مـا هـو  ؛وعندما ندور مع الزمن

  رنا. كشبیه بما ذ

  :یقول األفشین العجلي 

  َع الَهَوى َطْلق العقیق      وَهاَن َعليَّ َمَأُثوَر الُفُسوِق َجَرْیُت م 

  الَخفوق  قران النَّغم بالوترـاریة اللیالي      ذَّ عـدت ألـوج

  بالعقیق  ُـ ئُت َغنَّت       َمتى َنَزل األحبِـ َما ش ىومسمعٍة متَ 

بوح ُعرى الغبوق اقى       وصل بُعرى ــَتَمّتع من شباٍب لیس َیسْ    لصَّ

  ویقول أبو نواس: 

  ــحثور القبیأَجَرْبت مع الهوى طلق الَجُموع     وهان علي م

  بالوتر الفصیحن النَّغم آر الي       قــدُت َألذَّ عاریة اللیـوجَ 

   ام بذي طلوحكان الخیمتى     ومسـمعة متى ما شئت غنَّت 

بوح ـى       س َیْبقـَتَمتَّع من شباب لی   ٢وِصل ِبُعرى الغبوق ُعرى الصَّ

                                                
 .١٦-١/١٥الغیث المسجم  ١
  .١٦-١/١٥مسجم الغیث ال ٢



١٩٢

 

هــام مثــالهم اتأین شــعراء ال یصــح فــي ت بــینقــل إلینــا الصــفدي هــذه النمــاذج مــن االتفاقــا

 رأیـهاء بالسرقة ال یسـتند إلـى أسـاس سـلیم، لیطالعنـا بعـد ذلـك ببالسرقة، لیثبت أن اتهام الشعر 

  في هذا الموضوع الكبیر، ویمكن تلخیصه في ثالث نقاط: 

  

  

یـــه وبـــان أعنـــه، وظهـــر ر ، والتبصـــیر ویحســـن إخراجـــه ،هءأولهـــا: أن المعنـــى لمـــن یجیـــد أدا

   ١لما أورد بیت ابن الخیاط: ،على ابن األثیر عندما ردَّ 

  علیه أن یكون لُحبِّه ارأنه        حذ الحيِّ  يفر إذا آنست اأغ

  وبیت عمارة: 

  وهل َدَرى الَبیُت أني بعد ُفْرقِته        ما ِسْرُت من َحرَم إال إلى َحَرم

  من قول المتنبي"  "إن هذین البیتین مسروقین

  ه ِبِفدائها به َألغرتالمًشوق َفَدیته         مم لو ُقلت للدَنف

  یمدح بعض الخلفاء وقد حج: ومن قول أبي تمام 

  یا من رأى َحَرمًا َیْسعى إلى َحرم       طوَبى لمستلم یأتى وملتزم

فـي كـونهم خفـى علـیهم مثـل هـذا ، وزاد فـي  ،"وأخذ في الشناع علـى أهـل الشـام ومصـر

  التعجب" 

األصـل یكـون ركیكـا غیـر  أقول:  إن سبب خفاء السـرقة فـي هـذین البیتـین وغیرهمـا، أنَّ 

فـي المكاتبـات والمحـاورات واألمثـال. فیـأتي بعـض الشـعراء  ،، وال دائـر علـى األلسـنةمستعمل

الــب أرشــق وألطــف مــن قلخامــل ویبــرزه فــي صــورة حســناء، ویســكبه فــي اإلــى ذلــك المعنــى 
                                                

ھـ ) شاعر ھج�اء ، ل�ھ ٧٥٦-٦٩٣الدمشقي، المعروف بالضفدع (  ،محمد بن یوسف بن عبد هللا، شمس الدین  ١
، ومعج��م الم��ؤلفین ٧/١٥٣، واألع��الم ٥/٢٨٣ ت، وال��وافي بالوفی��ا٥/٣٥٣دی��وان ض��خم، انظ��ر أعی��ان العص��ر 

١٢/١٢٧.  



١٩٣

 

منســیا كــأن لــم یكــن، كمــا إذا بــدا  ویعــود األول نســیاً  ویعــذب ویتداولــه النــاس، فیحلــو ،األول

  ، فال یشتغل البصر بالنجم ویدع البدر" . النجم ثم یبدو البدر بعده

  وما أحسن قول أبي تمام: 

  وأنَت ُمْنَشغل األحشاء بالقمرلشَّْمس ُتزَهى في محاسنها    أعْنَدَك ا

"وال یلتفـت إلـى الثـاني  إال إلـى حســنه مـن غیـر بحـث عــن أصـله، وهـل هـو مســروق أو 

  مبتدع. 

بـن ألثیـر وغیـره، مـن جهـد فـي التنقیـب ویستمر الصـفدي فـي قولـه، مبینـا أن مـا  یبذلـه ا

ضـرورة لـه إذ  البیت الجدیـد_ جهـد عقـیم، وعمـل العن السابق إلى هذا المعنى،  رغم حسن 

من غیر رؤیـة وال تتبـع  ،یقول: " على أن األدیب لیس في إمكانه استخراج كل معنى یمر به

  فیما عذب وشاع، وبرز في صورة غیر صوره األولى".  لذلك، خصوصاً 

ال شـك أن قــول ابــن الخیـاط أعــذب مــن قـول المتنبــي، ولهــذا اشـتهر، وكــذا قــول عمــارة "و 

واستعمل مثال على تـأخر زمانـه، وتقـدم  ،أحسن وأرق من قول أبي تمام ، ولهذا شاع واشتهر

   ١عمارة فإنه ذاع وشاع، وملء األفواه واألسماع.بیت عجز  زمان أبي تمام. خصوصاً 

أن یبرهن البن األثیر علـى سـعة إطالعـه وغـزارة حفظـه،  وال یتوقف الصفدي هنا، وقبل

كما یكشف في الوقت نفسه على خطئه وتسرعه إذ یقول: "على أن المتنبـي فـي األصـل أخـذ 

  المعنى من العباس بن األحنف حیث یقول: 

  بوبا ــَك ذلك المحُـ وُح بُحبِّه         إال َحِسْبتـجٍن یبلم أْلَق ذا ش

    ٢واثق         أن ال ینال سواي منك نصیبانني بك إ حذرا علیك و 

وثــاني هــذه المبــادئ عنــد الصــفدي أن ال رقــة فــي المعــاني المألوفــة والعبــارات الشــائعة، 

  فیقول بعد أن یذكر بیت الطغرائي: 

                                                
  ١٩٤النقد األدبي مرجع سابق ، ص  ١
  ٣٧٨نصرة الثائر ،  ٢



١٩٤

 

ْمِح ُمْعَتَقل   وال َوِكِل  َر َهیَّاب وِبِمْثله َغی          وذي شطاط َكَصْدر الرُّ

عینــه صــدر بیــت الحریــري فــي مقامتــه الرابعــة واألربعــین مــن صــدر بیــت الطغرائــي هــو ب

  قصیدته البائیة، ألن الحریري قال: 

ْمِح قاَمَ◌ُته           صادفته بمنى َیشكو من الجدِب    وذي شطاط َكَصْدر الرُّ

وال لفظـــة بفظیـــع، وال الطغرائـــي  ،ألن المعنـــى لـــیس ببـــدیع ؛" ومثـــل هـــذا ال یعـــد ســـرقة

له، بل جـرى علـى لسـانه ونسـي أن هـذا لغیـره، لعـدم االحتفـال بـأمره إذ بعاجز عن اإلتیان بمث

  هو لیس بأمر كبیر" . 

وهـذا كثیــر الوقــوع للنـاس ال یكــاد یســلم الفحـول منــه. ولهــذا قـال أشــیاخ االدب: مــا حفــظ 

   ١ال نظم ونثر.إالمقامات أحد ونسیها 

 :عائهمـا، أي بمعنـىفي أخـذ المعـاني، بـل العیـب فـي اد بوثالث هذه المبادئ أن ال عی

، " وبعـض هـذا مـأخوذ ترد اقتباس النص الوارد في الشعر إلى ناظمه، بقـول بعـد ذكـر البیـت

  . " من شعر كذا..

لمواقــــف نقـــاد الشــــعر العربــــي عبـــر العصــــور مــــن   ،ویـــدعونا هــــذا إلــــى اســـتطراد ســــریع

صـفدي علـى لیكون تقویمنا لمـا جـاء بـه ال ؛قة، وما قدموه فیه من نظرات وحدودر موضوع الس

  محددا.  دقیقاً  كضوء ذل

ال أذكــــر الســـــرقات فیمــــا أخرجــــه مـــــن مســــاوئ هـــــذین أیقــــول اآلمــــدي: " فكـــــان ینبغــــي 

ن أهــل العلــم بالشــعر، لــم یكونــوا یــرو ول فــي أن مــن أدركتــه مــن قــألننــي قــدمت ال ؛الشــاعرین

ى منـه إذ كان هذا بابا ما تعـرَّ  ة المتأخرین.سرقات المعاني من كبیر مساوئ الشعراء، وخاص

   ٢متقدم وال متأخر.

                                                
  .١/١٥٨الغیث المسجم  ١
  .٣٤ /١م ١٩٦١الموازنة، للحسن بن بشر األمدي ، تحقیق أحمد صقر، دار المعارف القاھرة،  ٢



١٩٥

 

المعنــى  ؛ ألن السَّــرق١"وٕانمــا الســرقات تكــون فــي البــدیع الــذي لــیس للنــاس فیــه اشــتراك

أو نفث العبیـد علـى  ،الذي ال تحسن صیاغته، مثل العزار الجید على الثوب الخلق ،اللطیف

  خد الجاریة القبیحة الوجه. 

، حتــى  ورونقــاً  مكشــوف بهــاء وحســناً ســن التــألیف وبراعــة اللفــظ، یزیــد المعنــى الح"وأن 

   ٢ن وزیادة لم تعهد.كقد أحدث فیه غرابة لم ت كأنه

ون مـن كـفخالصة الـرأي عنـد اآلمـدي : " أن ال سـرقة فـي المعـاني، وٕانمـا السـرقة فیمـا ی

  إبداع الشاعر وحده، في الصیاغة واألداء الفني" 

عجـب أدبـاء عصـر أرأي  قاضي علي عبد العزیـز الجرجـاني، فلـه فـي أمـر السـرقةالأما 

الصفدي، فأخذوا به راضین مطمئنین، واحتجوا به عند كل مرة یشار بها إلى قصـورهم. وهـو 

رة ذلــه: " ومتــى أنصــفت علمــت أن أهــل عصــرنا والعصــر الــذي بعــدنا، أقــرب فیــه إلــى لمعــو ق

نمـا وسبق إلیها وأثر على معظمهـا، وإ  ،ألن من تقدمنا قد استغرق المعاني ؛وأبعد عن المذمة

تعــذر و یحصــل علــى بقایــا، إمــا أن تكــون تركــت رغبــة عنهــا واســتهانة بهــا، أو لبعــد مطلبهــا، 

  الوصول إلیها". 

ومتــى أجهــد أحــدنا نفســه، وأعمــل فكــره، واتعــب خــاطره وذهنــه فــي تحصــیل معنــى یظنــه 

 حـظ أن یجـدهل، ثـم تصـفح عنـه الـدواوین ، لـم یمخترعـاً  یحسبه فرداً  ؛مبتدعا، ونظم بیتاً  غریباً 

ــأولهــذا الســبب ."، أو یجــد لــه مثــاال یغــض مــن حســنه"  بعینــه وال أدري  –نفســي  ىحظــر عل

: قــال فــالن كــذا وقــد ســبقه إلیــه فــالن وٕانمــا أقــول ،علــى شــاعر بالســرقة _لغیــري_ بــت الحكــم

   ٣فقال كذا"

والمعاني ملك للجمیـع وٕانمـا یتفاضـلون ال فـي السـبق إلیـه، بـل  ،فال سرقة عند الجرجاني

 فـي شـقيذ علـى مصـراعیه خراجها والتعبیر عنها، وكأنما فتح الجرجاني باب األخإفي حسن 

                                                
  ٣٢المرجع السابق،  ١
  .١٧٣المرجع السابق،  ٢
ھ�ـ ) تحقی�ق محم�د أب�و الفض�ل غب�راھیم، عل�ي محم�د ٣٩٢رج�اني ( ت جالوساطة بین المتنبي وخص�ومھ ، لل ٣

  مطبعة عیسى البابي الحلبي بمصر، بدون تاریخ. ، ٣البجاوي، ط 



١٩٦

 

لـى المعنـى إاره عن المتأخرین بنفاد المعاني، ثم فـي تهوینـه مـن شـأن السـبق ، في اعتذكالمه

.  

وهكذا تالقى الجرجاني مع األمدي، في عدم اعتبار السرقة للمعاني شیئا یحط مـن قـدر 

  الشاعر أو یؤاخذ علیه. 

مـدي عندما نصل في استعراضنا هذا إلى أبي هالل العسكري، نراه یسـتقي مـن رأي اآلو 

وكأنه یسیر إلى جواره في ظله، مع اختالف لطیف في روح التعبیر إذ یقـول : " إن المعـاني 

نمـــا یتفاضـــل إ نبطـــي والزنجـــي، و لمشـــتركة بـــین العقـــالء، فربمـــا وقـــع المعنـــى الجیـــد الســـوقي وا

، لیـه متقـدمإرصـفها وتألیفهـا ونظمهـا. وقـد یقـع متـأخر عـن معنـى سـبقه و ، الناس في األلفاظ 

   ١من غیر أن یلم به، ولكن كما وقع األول وقع اآلخر."

لــى ســالفیه. فــال ســرقة فــي المعــاني، وٕانمــا فــي أدائهــا بطریقــة إوهكــذا ینضــم العســكري 

لشـاعر وفیـه فیكون هذا الثوب الفني هو ملـك لهـذا ا ،تخصص المعنى العام من شاعر بعینه

  تكون السرقة.

مشـكل السـرقات الشـعریة ابـن األثیـر لنتعـرف إلـى رأیـه فـي  ىونختم جولتنا بالتعریج علـ 

ك تعلـم أن تضـع یـدك فـي أخـذ المعـاني، إذ وع، إنـل: واعلم أن الفائدة من هـذا النـفنسمعه یقو 

للفـظ علـى أن تجعل فـي سـبك ا كلكن ال ینبغي ل ،ال یستغني اآلخر عن االستعارة من األول

مــا  رأینــا مــن عجــل فــي ذلــك فعثــر   ثیــراكنــى المســروق، فتنــادي علــى نفســك بالســرقة، فعالم

  البدیهة فعقر.  فیه وتعاطل

فابن األثیر ال یكتفي بالتسامح في أمر سرقة المعاني كأسـالفه، بـل تجـاوز ذلـك إلـى أن 

ٕان دل هذا على شيء و فال تمكن معرفتها.  ،الخفیة البارعة السرقة یعلم بعض الشعراء طریق

فإنــه یــدل عــل مــا وصــلت إلیــه أذهــان الشــعراء فــي عصــره مــن الجمــود، ونفوســهم مــن العقــم، 

  بل ابتكاره واإلبداع فیه.  ،دوا ال یحسنون سرقة المعنىغحتى 

                                                
تاب��ة والش��عر، ألب��ي ھ��الل العس��كري، تحقی��ق د : مفی��د قمیح��ة، دار الكت��ب العلمی��ة ، بی��روت ، كالص��ناعتین ال ١

  م.١٩٨١ھـ _ ١٤١٠لبنان، الطبعة األولى، 



١٩٧

 

نخــرج مــن هــذا علــى أن الصــفدي فیمــا وصــفه للســرقة لــم یــأت بجدیــد ، فكلهــم فــتح بــاب 

لمیـدان، بــل السـرقة فــي أدائـه لهـذا المعنــى والتعبیـر عنــه المعـاني للجمیـع فــال سـرقة فــي هـذا ا

  . متمیزاً  خاصاً  تعبیراً 

ن بقــي الصــفدي وظهــر تعبیــره عــن هــذه األفكــار المتوازنــة ، بــروح األدیــب ال بــروح كــول

معروفـــة –كعهـــدنا بـــه  -ســـابقة منقطعـــة، بـــل أوصـــلها ةعصـــره، إذ لـــم یجعلهـــا قواعـــد تعلیمیـــ

یرادهــا ومجاورتهــا، إذ تثبــت فــي إلحســن  ؛هــذه النصــوصها مــن فشــبالنصــوص األدبیــة، فنست

  النفس إلى المقارنة بینها. 

وقد تلمس الصفدي األعذار ودافـع عـن نفسـه، وسـوغ ضـعف أعمالـه األدبیـة فـي مقدمـة 

كتابـه(ألحان الســواجع بــین البـادئ والراجــع) فقــال فـي معــرض ذلــك " ولیعـذر الواقــف علــى مــا 

فیـه  فـإن ،ة الكمـال بـدره، ولـم تشـرق شمسـه مـن الحمـلجـغیـر راق إلـى در  ،هو مـنحط العمـل

س القلــم، فجـاءت فیــه تبیــان أأشـیاء لــم تهـذبها الروایــة وأعجلهــا االرتجـال، وألقاهــا الفكـر مــن ر 

  الطریق  لعدم الوصول إلى ربات لخدور والحجال. 

   ١إذا عرفت منه الشجاعة باألمس         ةولیس یعاب المرء في یوم جنی

لصــــفدي بالســــرق، وأنمــــا یعتــــرف بأنـــه حســــن الــــنظم والبراعةویزیــــد المعنــــي إذا ال یقـــر ا

المستعار بهاًء وجماًال ، حتى كانه یجعله لفظًا جدیدًا ، وبذلك یكـون الصـفدي قـد ادلـي بـدلوه 

  في كل الفنون األدبیة من نقد وتراجم وتاریخ وغیر ذلك.

                                                
ق�ھ إحس�ان بن�ت س�عید ال�دین الص�فدي، حق حالخلفاء والنواب) لص�ال نتحفة ذوي األلباب ( فیمن حكم دمشق م ١
دار البش�ائر للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع  ،ص وزھیر حمی�دان، دار ص�ادر ، بی�روت، دار بش�ائر ، دمش�ق " وخل

  .١٢ /٢دمشق، 



١٩٨

 

  الخاتمة
  

اإلمام صالح الدین خلیل بن أیبـك  ،مةة األدیب العالیاشاملة لح ةقام هذا البحث بدراس

  التقد عنده.  باسلو  یفیةكالصفدي، ومؤلفاته، وٕاحصائها، ومصادرها، وقیمة بل المؤلفات، و 

التــي  ةالعامــ دهدفها هــذه الدراســة هــي تحدیــد الحقــائقیــة االساســیة التــي تســتغاكانــت ال

هذه الدرسة إلـى النتـائج یره، وقد توصلت غوي عن غتمیز بها هذا األدیب المترجم المؤرخ، ال

  اآلتیة: 

أوال: إن عصــر اإلمــام الصــفدي كــان مــن أزهــى عصــور األدب والتــألیف، ممــا ســهل لــه 

  ذلك.  ةمهم

ها، وعاتوموضــ اثانیــا: كثــرة مؤلفــات الصــفدي وغزارتهــا، وتعــدد مصــادرها وتنــوع أغراضــه

  جعل األدیب الصفدي موسوعة علمیة أدبیة بحق. 

  عصر البدیع والسجع، والموسوعات واإلخوانیات.  القرن الثامن كان :ثالثا

األدب مـن  فـيآراؤه النقدیـة  ان ناقـدا ، وكانـت لـهكنه أدیب، أرابعا: إن الصفدي بجانب 

  ونثره.  شعره

لون بعینه مـن ألـوان الشـعر، بـل تجـاوزت ذلـك  فيخامسا: شاعریة الصفدي لم تنحصر 

  إلى كل فنون الشعر من غزل، ومدح ، ورثاء.

   :كان الصفدي ینادي بعدم االلتزام بالقواعد العروضیة. سادساً 

ســابعًا: لــم یكــن الصــفدي هجــاءًا فــي شــعره، ولكــن كــان لــه أســلوبه الخــاص فــي عــرض 

  العیوب دون ذكر األشخاص.

  



١٩٩

 

أوصي الباحثین في مجال األدب بأخذ عین االعتبار باالمام الصـفدي والبحـث  -١

 لم تصل إلینا وتحقیقها. عن مخطوطات مؤلفاته التي

أوصي الباحثین في مجال األدب بإجراء دراسات حول الكتـب التـي نسـبت إلـى  -٢

 الصفدي وٕالى غیره حتى تتضح الرؤیة حول مؤلفیها.

البــاحثین فــي مجــال األدب أن یتثقفــوا بكــل العلــوم حتــى تكــون الســاحة  صــيأو  -٣

 األدبیة هي مورد الثقافة والعلم والمعرفة. 

األدب بأن یتوسـعوا فـي مجـال البحـث حـول عالقـة األدب  فين أوصى الدارسی -٤

 المعارف.  كنه شامل لكل تلأل العلوم، حتى یظهر بذلك فضل األدب، و كب

األدبیة بأن یأخذوا من األدب بنصـیب كـاف حتـى  غیرأوصى الدارسین للعلوم  -٥

 میل. جیكون األدب وعاء لتوصیل معارفهم إلى الناس بثوب 

على إتمـام هـذا البحـث، وأصـلي وأسـلم  ، سبحانه وتعالى أوال وأخیراوفي الختام أحمد اهللا

  شرف رسله نبینا محمد بن عبد اهللا  صلى اهللا علیه وسلم. أو  ،على خیر خلقه

  أما التوصیات : 



٢٠٠

 

  فهرس اآليات القرآنية
  

  الصفحة  رقم اآلیة   رقم الجزء  السورة   أول اآلیة الكریمة

  ١١٦  ١٢٠  ١١الجزء   هود  َوُكّالً َنُقصُّ َعَلْیكَ  

  ب  ٨٥  ١٥الجزء   االسراء  َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیالً   

  ١٨٧  ٧١   ١٨الجزء   الكهف  َفاْنَطَلَقا َحتَّى ِإَذا   

  ١٢٨  ٤  ١٦الجزء   مریم  َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْیبًا   

  ١٤٧  ٢٤  ٢٢الجزء   سـبأ  َوإِنَّا َأْو ِإیَّاُكْم َلَعَلى  

  



٢٠١

 

  الشعریةفھرس األبیات 
  

  الصفحة  القائل  البیت

  باب الهمزة

  ٩٠  الصفدي  لو جف منك مع الغرام جفا ما عزمت فیك على المحب عزاء

  ١٣١  البحتري  یوم أرسلت من كتائب آرا    ئك جند ال یاخذون عطاء

  ١٧٣  الصفدي  لو ال سیوف جفونه وجفائه    ما كان یبكني وفاة وفائه

  ١٨٠  ابن الفارض  فشذي وأعیشاب الحجاز دواي وٕاذا أذي ألم ألمَّ  بمهجتي  

  ١٩١  المتنبي  لو قلت للدنف المشوق فدیته مما به الغراته بفدائه

  باب الباء

  ٥٢  الصفدي  ترجمت نفسي جهًال  وذاك مني عجیب

  ١٢٨  الصفدي  وقالوا انتبه من رقدة اللهو والصبا   فقد الح صبح في دجاك عجیب

  ١٢٨  ابو تمام  قال العجها للعبرة انسكبيرأت تبسمه فاهتاج هائجها  و 

  ١٣٢  أبو تمام  كم أحرزت قضب الهندي مصلته   تهتز من قضب تهتز في كثب

  ١٣٤  أبو نواس  فتنت قلبي محببة    وجهها بالحسن منتقب

  ١٤٣  أبو عینین  معنى بدیع وألفاظ منقحة   غریبة وقواف كلها نخب

  ١٤٣  أبو العالء المعري  منظر یروق ویطیبواذكرین لي فضل الشباب وما یجــ  مع من 

  ١٥٧  المتنبي  أزورهم ، وسواد اللیل یشفع لي وأنثني وبیاض الصبح یغري بي

  ١٦٢  الصفدي   أراد الغمام إذا ما همي   یعبر عن عبرتي وانتحابي

  ١٦٢  الصفدي  تذكرت عیشا مر حلو بكم فهل الیامنا تلك الذواهب واهب؟

  ١٦٨  الصفدي  ل فتي  أراد تحقیقه في سالف الحقبقد ضل في خبر األهرام عق

  ١٨٧  الصفدي  أري في الجود ریه ظبي إنس فیا شغفي به من جودري

  ١٩١  ابن الخیاط  أغار إذا أنست في الحي أنه   حذار علیه أن یكون لحبه

  ١٩٢  الحریري  وذي شطاط كصدر الرمح قامته   صادفته بمني یشكو من الجدب

  ١٩٢  العباس بن األحنف  بحبه   إال حسبتك ذلك المحبوبالم ألق ذا شجن یبوح 
  
  



٢٠٢

 
  
 

  باب التاء

  ١٦٧  الصفدي  كلما مدت النجوم شباكا  منع الصبح أن تصاد الغزالة

  ١٦٨  الصفدي  هللا روض شقق األكمام مذ   جرت به أذیالها النسمات

  ١٦٩  الصفدي  حوي الفصائل من سیف ومن قلم  فلیس عند الوري إال فضاالت

  ١٧٣  الصفدي  ذاهبا عظمت فیه مصیباتي   بأسهم رشقت قلبي مصیبات یا

  ١٧٩  الصفدي  قلت له لما أتینا إلى    مخاضة أهوالها صبعة

  باب الثاء

  ١٧٤  الصفدي  أما ترثي لجسم عاد رثا   وناح له الحمام جوي ورثي

  باب الجیم

  ١٧٠  الصفدي  رأي قصدكم في الهد أبلجا   فنحوكم عن رجاء عرجا

  باب الحاء

  ١٤١  األربلي  وقلبي وطرفي ذا یسیل دما وذا دون الوري وأنت العلیم بقرحه

  ١٨١  الصفدي  أتت بنت الكرام ببنت كرم    فحي على الصبوح مع الصباح

  ١٨٥  الصفدي  یا الئمي في سكر أشجاني ولي   منها غبوق دائم وصبوح

  ١٩٠  بو نواسأ  جربت مع الهوي طلق الجموع   وهان على مأثور القبیح

  باب الدال

  ١٦٤  الصفدي  یقول لي شبهت غصن النقا     بقامتي  وهو لها ساجد

  ١٦٥  الصفدي  السف قال لطرفه التـ    ركي ال كان المهند

  ١٦٦  الصفدي  بثغره خال ند     فلیس یكحیه ند

  ١٧٥  الصفدي  في أهل مصر معان        من لطفهم تستفاد

  ١٧٦  الصفدي  لقتناء العالء وكیف أجود    إن أنا لم أجد في كسب مالك

  ١٨٤  الصفدي  متى تصنع المعروف ترقي إلى  العالء وتلقي سعودفي ازیاد سعود

  ١٨٩  طرفة بن العبد  وقوفًا بها صحبي على مطیهم  یقول ال تهلك أسى وتجمل

  ١٨٩  النابغة  لو أنها عرضت لألشمط راهبًا   عبد اآلله صرورة متعبد
  
 



٢٠٣

 

  باب الذال

  ١٥٨  الصفدي  كنا جمیعُا في بؤس نكابده  والقلب والطرف منا في اذي وغزي  

  باب الراء

  ٤٤  الصفدي  تثنا عطف مصر حین وافى  قدوم الناصر الملك الخبیر

  ١٢٧  الفزاري  وأني الستحي من اهللا كلما وقفت خطیبًا واعظًا وفق منبر

  ١٢٨  لمعتزابن ا  صدت شریر وازمعت هجري  وصفت ضمائرها إلى الغدر

  ١٣٥  التستري  وعد البدر بالزیارة لیًال فإذا   ما وافي قضیت نزوري

  ١٣٦  أبو العالء المعري  هي قالت لما رأت شیب رأسي   واردات تنكرًا وازورا 

  ١٦١  الصفدي  بنفسي من إذا ادكر اكیابي وأني ألري األوزار زار 

  ١٦٤  فديالص  أحببت نقاش صاغة شهدت   له بفرط المحاسن الحور 

  ١٦٤  الصفدي  حوراء قد زانها في خدها اثر   ولیس یسلم من ذا صفحة القمر

  ١٦٦  الصفدي  رشفت رقیك حلو  ولم یكن لي صبر 

  ١٦٧  الصفدي  ایا ابن نباته اهدیت شعر     نصیبي سكر منه وسكر

  ١٧٦  الصفدي  ال تبرر النظم في هجو فإن لمن   ابدأ معانیه في األوزان أوزارا

  ١٧٨  الصفدي  نجم قط في   غیر السماء یحویه قطر ؟  أریت

  ١٨٧  الصفدي  فلم أرى مثل نشر الروض لما   تالقینا وبنت العامري

  ١٨٨  حسان بن ثابت  ال أسرق الشعراء ما نطقو بل ال یوافق شعرهم شعري

  ١٩١  أبو تمام  أعند الشمس تزهي في محاسنها    وأنت منشغل األحشاء بالقمر

  يباب الزا

  ١٦٩  الصفدي  علم األصول بفخر منتصر    به نصول بإعجاب وأعجاز

  ١٧٩  الصفدي  إال أنا فن النظم یحتاج ربه    إلى لطف زوق في مجال مجازه

  ١٨٥  الصفدي  وظبي معانیه بیان بدیعها    له حار فكري إذ رأي كل معجز

  ١٨٩  الصفدي  إال أنا فن النظم یحتاج ربه    إلى لطف زوق في مجال مجازه

  باب السین

  ١٤٣  ابن الزریبي  نوي اطلعت منها القفار البسابسي    بخیل مطي طلعهن أوانس

  ١٦٦  الصفدي  عزارك والطرف یا قاتلي  یحاكیهما اآلس والنرجس



٢٠٤

 

  ١٦٧  الصفدي  حملت على ضعفي الذي كلماته  لهیبتها یصدع الجبل الراسي 

  ١٦٩  الصفدي  جاعة باألمسولیس یعاب المرء في یوم جنیه   إذ عرفت منه الش

  ١٧٤  الصفدي  یا حبیب قد قضى ومضى طاهرًا ما عیب بالدنس

  ١٨١  الصفدي  من نبل جفنیه وسحر طرفه أصاب قلبي نافذ ونافس 

  باب العین

  ١٤٣  الصفدي  كانا انتضاء البدر تحت غمامة  نجاة من البساء بعد وقوع

  ١٥٩  ابن تمیم  ااقزي الذي أهوي بفیه شارب من بركة رقت راقت مشرع

  ١٦٣  الصفدي  الح عزولي فى هواه وذات فیه    مالمي فقلت احتل على غیر مسمعي

  ١٦٨  الصفدي  قد حارب الریح نیل مصر    وعض من غیظه األصابع

  ١٨٩  الصفدي  سرقات األدیب ومعنى المعاني  جوزوها في مذهب الشعر شرعا

  باب الفاء

  ٩٨  الصفدي  ت في وصفهال تعجبو منه فما حسنه  إال بلیغ حر 

  ١٧٥  الصفدي  ال تجمع الدینار واسمح به  وال تقل كن في حمى كنفي
  
 

  باب القاف

  ١٤٨  أبو نواس  وما الناس إال هالك وابن هالك    وذو نسب في الهالكین عریق

  ١٦٧  الصفدي  تخاله فلكًا قد سار محتویًا        على النهار وجنح اللیل في نسق

  ١٦٠  اإلفشین العجلي  لق العقیق    وهان على مأثور الفسوقجریت مع الهوي ط

  باب الكاف

  ١٢٨  األرجاني  قد  أشعل الشیب راسي  للبلي عجًال  والشمع عند أشتعال الراس ینسیك

  ١٤٢  ابن سنا الملك  ما أهان الوري وال ملك الدنـ    یا وال حازها سوى المتنسك
  
 

  باب الالم

  ٥٥  ابن فرح  فضل     وحزني ودمعي مطلق ومسلسلغرامي صحیح والرجاء فیك م

  ٩٧  الطغراي  أصالة الرأي صانتي عن الخضل   وحلیة الفضل ذانتي لدي العضل 

  ٩٨  الطغراي  قد رشحوك ألمر أن فطنت له      فاربا بنفسك أن ترعي مع الهمل



٢٠٥

 

  ١٠٤  المتنبئ  فلم یدري رسم الدار كیف یحینا   وال نحن من فرط النحوي كیف نسأل

  ١٢٩  ابن سنا الملك  لها نظرة یا حیرة الظبي إذا رنا   به عجل نادوه یا خجل الكحل

  ١٣٧  الطغراي  وذي شطاط كصدر الرمح معتقل     بمثله غیر هیاب وال وكل

  ١٤٠  الطغراي  وأن عالني من دوني فال عجب    لي أسوة بنحطاط الشمس عن زحل

  ١٤٤  الطغراي  ة الفنج والكحلنؤم ناشئة بالجزع قد سقیت   نصالها بمیا

  ١٤٤  امرئ القیس  ویضحي فتیت المسك من فوق فرشها نوم الضحي لم تنطق عن تفضل

  ١٦٧  الصفدي  كؤوس المدام تحب الصفا  فكن لتصاویرها مبطال

  ١٦٩  الصفدي  سلو الدموع فإن الصب مشغول   وال تملوا ففي إمالئها طول

  ١٧٧  الصفدي  لبیت في الوقت زالوجدت في عشیرة صبحي أذي   لما لزمت ا

  ١٨٣  الصفدي  جد الهوي بالشجي المعني وأنت هاز به وهازل 

  ١٨٥  الصفدي  أقول وحر الرمد قد زاد وقده ومالي إلى شم النسیم سبیل

  ١٨٩  امرئ القیس  وقفًا بها صحبي على مطیهم   یقولون ال تهلك أسي وتجمل

  ١٩٢  الطغراي  وال وكل وذي شطاط كصدر الرمح متعقل بمثله غیر هیاب

  باب المیم

  ٢٠٧  الصفدي  أنا والحبیب ومن یلوم ثالثة  لهم بدیع الحب أصبح ینتمي 

  ١٠١  الصفدي  العالء من ارتشاف در العلوم  والحلي من اتشاح در الحلوم

  ١٢٨  الصفدي  أنا أن نزعت عن الغوایة والصبا فطلما استهوتني األثام

  ١٣١  أبوتمام  ًا من بكائي في الرسومأظن الدمع في خدي سیبقى رسوم

  ١٤٠  سیف الدین المشد  أسقني الراح وقد تجلي النهار الظالم  وتغني على األراك الهزار الحمام

  ١٥٧  ابن الساعاتي  ضاهي مقبلة فرید عقوده  في منعه وحیائه ونظامه

  ١٦٣  الصفدي  یا من إذا ما أتاها أهل المودة اولم  

  ١٧١  الصفدي  بتسم  وعن رعایاك ولى الظلم والظلمبعز نصرك أضحي الدهر ی

  ١٧٥  الصفدي  یا مالكًا ما عراه بالندي ندم وسیدًا في بقاه للعدي عدم

  ١٧٧  الصفدي  أني العجب من دهر منیت به على أحشائه بالحقد تضطرم

  ١٩١  أبو تمام  یامن راي حرمًا یسعى إلى حرم  طوبي  لستلم یأتي وملتزم

  ١٩٦  الصفدي   ا في حبها ما خففت بالوصل منه سقامالو ال شفاعة شعره



٢٠٦

 

  باب النون

  ١١٧  الصفدي  ال خیر في حشو الكـــال      م إذا اهتدیت إلى عیونه 

  ١٣٠  ابن المعلم  ما وقف الحادي على یبرین    وهو الخلي من الظباء العین

  ١٣٣  المتنبئ  برغم شیب فارق  السیف كفه  وكانا على العالت یصطحبان 

  ١٣٧  السراج الوراق  حالت حوداث بیني        بین الصفي وبیني

  ١٤٤  كثیر عزة  أال أنما لیلي عصا خیزران   إذ غمزوها باأللف تلین

  ١٦٢  الصفدي  تمتعت من وجه الحبیب بنظرة   فأصبح في عطفي هزة نشوان

  ١٦٣  الصفدي  ال تحسبوا أن  حبیبي بكي  لي رحمة یا بعد ما تحسبون

  ١٦٣  الصفدي  ه رد الفار إلى الظباء والمیل فرقة على األغصانقولوا  ل

  ١٦٣  الصفدي  تلطف بي إلى أن حاز قلبي  ولما صار طوع یدیه خانه

  ١٦٤  الصفدي  أفدي الذي تیمني للضني أسلمني

  ١٧٠  الصفدي  تجانس في كفیه فضل عطائه فیسراه فیها الیسر والیمن في الیمني

  ١٧١  الصفدي  فاني علیك فما أمسي فؤادي وأجفانيإذا لم یذب أنسان عیني و أج

  ١٧٢  الصفدي  لما افترست صحابي یا عام تسع أربعین 

  ١٧٣  الصفدي  من للظالم إذا نام األنام غدًا یقطع اللیل تسبیحًا وقرآنًاُ◌ 

  ١٧٥  الصفدي  ال تسع في أمر وال تعمل به ما لم یزنه لدیك عقل ثان

  ١٧٨  الصفدي  من یهدي به الثقالن إال أنه القرآن أكبر معجز ألفضل

  باب الهاء

  ١٦٢  الصفدي  أتاني وقد أودي السهاد بناظري یمزق جنح اللیل بارق فیه

  ١٦٦  الصفدي  بابي أهیف تعلم منه غصن البان میله واعتداله

  ١٧٠  الصفدي  صرف الناس كیف شاء اقتدار بیراع للجود والبأس آله

  باب الواو

  ١٤١  مظفر األعمي  لت : وما دري العاشقون ما هوقد بلغ الشوق منتهاه فق

  ١٥٤  مظفر األعمي  شئ به فتن الوري غیر الذي یدعي الجمال ولست أدري ما هو ؟



٢٠٧

 

  فھرس األعالم

رقم   الَعـلَـم  الرقم
  الصفحة

  ١٣٠  هـ)٥٧٩ختیار بن عبد اهللا البغدادي ( ت ب، محمد األبله العراقي   ١

 بـــن محمـــد ضـــیاء الـــدین ، الشـــیباني، ابـــن األثیـــر، أبـــو الفـــتح، نصـــر اهللا   ٢

  هـ)٦٣٧-٨٥٥الجزري، ( 

١٣١  

  ١٤١  األربلي، مجد الدین، محمد بن الظهیر األربلي.    ٣

  ٥٢  هـ)١٠٦٦-١٠٣٥األسدي، أحمد بن محمد، األسدي الشافعي (   ٤

اإلشــبیلي، ابــن فــرح أبــو العبــاس، أحمــد بــن فــرح بــن أحمــد، شــهاب الــدین    ٥

  )  هـ٦٩٩-٦٢٥اللخمي األشبیلي، (

٥٥  

  ١٣  هـ)٦٩٣-٦٦٦األشرف خلیل، صالح الدین، خلیل بن قالوون (   ٦

  ١١٣  هـ)٣٥٦-٢٨٤األصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد (   ٧

  ١٤٤  م)٥٢٦القیس، جندب بن حجر بن الحارث بن عمرو، ( ؤامر    ٨

  ٢٧  ابن ایبك، محمد أبو عبد اهللا، محمد بن خلیل بن أیبك، بدر الدین.   ٩

  ٩  هـ)٨٠١-٧٣٨ابو سعید برقوق بن أنص، سیف الدین (برقوق،    ١٠

  ١٠٧  هـ)٥٨٢-٤٩٩ابن بري، ابو محمد عبد اهللا بن بري بن عبد الجبار، (   ١١

  ٨٤  هـ)٨٥٢-٨٠٩البقاعي، إبراهیم بن عمر البقاعي، (   ١٢

  ١٥٠  هـ)٣٢٤ابن البواب، أبو الحسن علي بن هالل (ت    ١٣

  ١٣  هـ)٧٢٥بیبرس، ركن الدین المنصوري، الطائي، (ت    ١٤



٢٠٨

 

رقم   الَعـلَـم  الرقم
  الصفحة

  ١٥٨  هـ)٦٧٦بیلیك، بدر الدین بیلیك بن عبد اهللا الخازندار، (ت    ١٥

  ١٣٥  هـ)٣٦١، أبو الحسین سعید بن إبراهیم، (لتستريا   ١٦

ــــذي، أبــــو الفــــتح محمــــد بــــن عبیــــد اهللا بــــن عبــــد اهللا (   ١٧ ــــن التعاوی -٥١٩اب

  هـ)٥٨٣

١٣٠  

  ١٢٨  هـ )٢٣١-١٨٨أبو تمام ، حبیب بن أوس بن الحارث الطائي، (   ١٨

ابـــن تمـــیم، مجیـــد الـــدین أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن یعقـــوب بـــن علـــي مجیـــد    ١٩

  هـ)٦٨٤الدین، (ت 

١٥٩  

، الحلیم بن عبد السالم، تقي الـدینابن تیمیة، أبو العباس، أحمد بن عبد    ٢٠

  هـ).٧٢٨-٦٦١ابن تیمیة، (

٢٠  

  ٨٨  )٤٢٩-٣٥٠الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل (   ٢١

-١٦٣عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر بــــن محبــــوب الكنــــاني، (الجــــاحظ، ابــــو    ٢٢

  هـ)٢٢٥

١٢٥  

بـــن أبـــو عبـــد اهللا ممـــد الكنـــاني الحمـــدي  الـــدینابـــن جماعـــة، القاضـــي بدر    ٢٣

  هـ)٧٣٣-٦٣٩الشافعي (

٢٩  

  ٢٥  هـ)٥٩٧-٥٠٨مد (ح، عبد الرحمن بن علي بن مجابن الجوزي، أبو الفر    ٢٤

  ١٠٣  ) هـ٣٩٣(ت الجوهري، ابو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي   ٢٥

  ٨٥  هـ)٨٣٨-٧٦٧ابن حجة، أبو بكر بن علي بن عبد اهللا (   ٢٦

  ١٣٢-٥٨٦ابـــن الحدیـــد، أبـــو حامـــد، عبـــد الحمیـــد بـــن هبـــة اهللا بـــن محمــــد (   ٢٧



٢٠٩

 

رقم   الَعـلَـم  الرقم
  الصفحة

  هـ)٦٥٦

  ٧٠  هـ )٥٥١-٤٥٩ي، ابو الفضل یحیى بن سالمة معین الدین (فكالحص   ٢٨

د بـــن علـــي بـــن القاســـم األنصـــاري، یالحظیـــري الـــوراق، أبـــو المعـــالي ســـع   ٢٩

  هـ)٥٦٨(

٥٤  

  ٢٩  هـ)٧٢٥-٦٤٤الحلبي، شهاب الدین محمود، أبو الثناء الحلبي، (   ٣٠

  ١٠٧  هـ)٣٧٥ابن حمزة، أبو النعیم علي بن حمزة البصري(ت    ٣١

  ٨٥  هـ)١٣١٣-١٢٢٦اوي، محمد باقر بن زین العابدین بن جعفر (نسالخوا   ٣٢

  ١٩١  هـ)٧٥٦-٦٩٣الدین ( سالخیاط، محمد بن یوسف بن عبد اهللا شمابن    ٣٣

ابــن دقیــق العیــد ، ابــو الفــتح محمــد بــن علــي وهــب بــن مطیــع تقــي الــدین    ٣٤

  هـ)٧٠٢-٦٢٥ي، (قشیر ال

١٥٤  

-٦٧٣مــاني، (كالــذهبي، ابــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد شــمس الــدین التر    ٣٥

  هـ)٧٤٨

٢٩  

  ١٣  هـ)٧٠٩یر المنصوري، ( ت كركن الدین بیبرس، الجاشن   ٣٦

  ١٧٢  هـ)٦٦٣٧٤٩( حسن جمال الدینابن ریان، سلیمان بن أبي ال   ٣٧

  ٥٦  هـ)٥٢٩ابن زیدون، ابو محمد، عبد المجید بن عریسة القصري، (ت    ٣٨

-٥٥٣ن علي بـن محمـد بـن رسـتم بهـاء الـدین (ابن الساعاتي، ابو الحس   ٣٩

  هـ)٦٠٤

١٥٦  

  ٤٠  هـ)٧٧١-٧٢٧السبكي، أبو نصر عبد الوهاب تاج الدین السبكي، (   ٤٠
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رقم   الَعـلَـم  الرقم
  الصفحة

-٦١٥سن سراج الدین (السراج الوراق، أبو حفص عمر بن محمد بن ح   ٤١

  )هـ٦٩٥

١٣٧  

-٥٥٤ســـماعیل بـــن إبـــراهیم (إابـــن ســـناء الملـــك، أبـــو الحســـن علـــي بـــن    ٤٢

  هـ)٦٣٢

٨٦  

-٥٤٥ابن سناء الملك، أبـو القاسـم هبـة اهللا بـن جعفـر القاضـي السـعید (   ٤٣

  هـ)٦٠٨

١٢٩  

ابــــن ســــید النــــاس، أبــــو الفــــتح محمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد، فــــتح الــــدین    ٤٤

  الیعمري.

٤  

  ٨٥  هـ)٩١١-٨٤٩عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین، (السیوطي،    ٤٥

  ٨٥  هـ)٧٦٤ابن شاكر الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد صالح الدین (ت    ٤٦

-٦٥٤مـد بـن أبــي طالـب، شـمس الــدین ، (حشـیخ الربـوة، ابـو عبــد اهللا م   ٤٧

  هـ)٧٢٧

٤٤  

  ١٢٧  هـ)٤٦٥ابن صرد، ابو منصور علي بن الحسن بن علي (ت    ٤٨

  ٦٣  هـ)٩٦٨-٩٠١أبو الجنید، أحمد بن مصطفى بن خلیل، ( ي زادة،در طاشكب   ٤٩

  ١١٤  هـ)٣١٠-٢٢٤ید، (یز الطبري، ابو جعفر محمد بن جریر بن    ٥٠

  ٨٤  هـ)٩٥٣-٨٨٠ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد شمس الدین (   ٥١

  ١٣٥  هـ)١٩٢العباس بن األحنف، ابو الفضل العباس بن األحنف، (ت    ٥٢

  ٥٦  هـ)٦٠٨الملك بن عبد اهللا ، (ت ابن عبدون، ابو القاسم عبد    ٥٣



٢١١

 

رقم   الَعـلَـم  الرقم
  الصفحة

  ٨٤  هـ)٨٥٢-٧٧٣د بن حجر، (مالعسقالني، ابو الفضل احمد بن علي بن مح   ٥٤

  ١٧٥  ري.كالعسكري، ابو هالل الحسن بن عبد اهللا العس   ٥٥

هــ ٥٩٧(ت  إله العماد الكاتب، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن حامد بن   ٥٦

  م)١٢٠١ -

٥٦  

  ١٣٩  هـ)٦٣٠-٥٤٩ بن مكارم أبو المحاسن (، محمد بن نصر اهللابن عینین   ٥٧

-٥٧٦الـدین، ( فابن الفارض، ابو حفص عمر بن علـي بـن مرشـد شـر    ٥٨

  هـ)٦٣٢

١٨٠  

-٦٦٠الفــــزاري، ابــــو إســــحق إبــــراهیم بــــن عبــــد الــــرحمن برهــــان الــــدین، (   ٥٩

  هـ)٧٢٩

١٢٧  

القاضي الجرجاني، ابو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني، (ت    ٦٠

  هـ)٤٨٢

٥٦  

لقاضي الفاضل، أبو علي عبد الرحیم بن علي بـن محمـد مجیـد الـدین ، ا   ٦١

  هـ)٥٩٦-٥٢٩(

٩١  

  ٨  هـ)٧٦٢-٧٣٦قالوون، ابو المعالي حسن بن محمد(   ٦٢

  ١١٣  هـ)٦٥٣-٥٧٤یل األنصاري، ( علمحامد، إسمااالقوصي، شهاب الدین ،ابو    ٦٣

  ٦٩  هـ)١٣٨٢ -١٣٠٥دریسي، (ي، اإلالكتابي، محمد بن عبد الح   ٦٤

ل، عبــد اللطیــف بــن عبــد العزیــز شــهاب الــدین الحرانــي، (ت رحــالمابــن    ٦٥

  هـ)٧٤٤

٢٧  
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رقم   الَعـلَـم  الرقم
  الصفحة

  ١٥٢  هـ)٤٢١المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت    ٦٦

د الـــرحمن بــــن یوســــف(ت بــــفظ، ابـــو الحجــــاج یوســــف بـــن عحــــاالمـــزي ال   ٦٧

  هـ)٧٤٢

٢٩  

-٥٢٢المســــعودي، أبــــو ســــعید محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن مســــعود، (   ٦٨

  هـ)٥٨٤

١٤٩  

  ١٨٥  هـ)٦١٠-٣٥٨المطرزي، أبو الفتوح ناصر بن عبد السید برهان الدین، (   ٦٩

-٣٦٣ري، ابـــو العـــالء أحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـلیمان التنـــوخي، (عـــالم   ٧٠

  هـ)٤٤٩

١٣٦  

  ١٣٠  هـ)٥٩٢-٥٠١ابن المعلم، أبو الغنائم محمد بن علي بن فرس نجم الدین (   ٧١

  ١١٣  هـ)٨٤٥-٧٦٦ادر، (المقریزي، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الق   ٧٢

  ١٥٠  هـ)٣٢٨-٢٧٢ابو علي محمد بن علي بن الحسین ، ( ،ابن مقلة   ٧٣

-٦٨٤بـن قـالوون ، ( لدین محمـداالمنصور قالوون، أبو الفتوح، ناصر    ٧٤

  هـ)٧٤١

١٧  

ـــدین بـــن منظـــور، ابـــن منظـــور، أبـــو الفضـــل، محمـــد بـــن    ٧٥ مكـــرم جمـــال ال

  هـ)٧١٢-٦٣٠(

٢٠  

  ٦٠  هـ)١١٤٣-١٠٥٠عیل بن عبد الغني، (النابلسي، عبد الغني بن إسما   ٧٦

  ١٣٥  هـ)٣١٤الناجم، أبو عثمان سعید بن الحسن بن شداد (ت    ٧٧

  ٢٩، (ت يقابــن نباتــه الشــاعر، أبــو بكــر محمــد بــن محمــد بــن الحســن الفــار    ٧٨



٢١٣

 

رقم   الَعـلَـم  الرقم
  الصفحة

  هـ)٧٥٠

  ١٠١  هـ)٦٩٢ابن نشوان، محي الدین بن عبد الظاهر عبد اهللا بن نشوان (ت    ٧٩

  ٨٥  هـ)٩٢٧-٨٤٥بد القادر بن محمد (النعیمي، أبو المفاخر ع   ٨٠

  ١٠٧  هـ)٤٣٣-٣٧٢الهروي، ابو سهل محمد بن علي بن محمد (   ٨١

ابــن هشــام، أبــو عبــد الــرحمن الحــارث بــن هشــام بــن المغیــرة المخزومــي،    ٨٢

  هـ)١٨(ت 

١١٤  

  ٥٨  هـ)٧١٦-٦٤٠الوادعي، عالء الدین علي بن المظفر، (   ٨٣

  ١٤٩  هـ)١٣٢-٤٦، (أبو واثلة، إیاس بن معاویة بن قرة المدني   ٨٤

  ١١١  هـ)٦١٨یاقوت الكاتب، یاقوت بن عبد اهللا الموصلي، أمین الدین (ت    ٨٥
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  فهرس المصادر والمراجع

  

  م.١٩٨٩أساس البالغة، ألبي القاسم الزمخشري، دار الفكر العربي،  -١

 م.١٩٨٤األعالم، لخیر الدین الزركلي، دار العلم للمالیین، بیروت، سنة  -٢

لمـــن ذمَّ التــــاریخ، للســـخاوي، تحقیــــق: فرانتـــر رون نثــــال، تــــرجم اإلعـــالن بــــالتوبیخ  -٣

 التعلیقات والمقدمة صالح أحمد العلي، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون تاریخ.

أعیــان العصــر وأعــوان النصــر، للصــفدي، تحقیــق: علــي أبوزیــد وآخــرون، الطبعــة  -٤

 م.١٩٩٧األولى، دار الفكر المعاصر، دمشق، سنة 

لفرج األصبهاني، تحقیق: عبد الكـریم إبـراهیم العزبـاوي، دار إحیـاء األغاني، ألبي ا -٥

 م.١٩٩٤التراث العربي، بیروت، الطبعة األولى، 

أنــواع البـدیع، البـن معصـوم، تحقیــق: شـاكر هـادي شـكر، الطبعــة  أنـوار الربیـع فـى -٦

 م.١٩٧٨األولى، مطبعة النعمان، النجف األشرف، 

ــــ إیضــــاح المكنــــون فــــى -٧ ون عــــن أســــاس الكتــــب والفنــــون، الــــذیل علــــى كشــــف الظن

 م.١٩٩٠للبغدادي، دار الفكر، بیروت، سنة 

ي الفـداء الحـافظ بـن كثیـر القرشـي، مطبعـة السـعادة ، القـاهرة، بالبدایة والنهایة ، أل -٨

 .هـ١٣٥١ تحقیق: أحمد أبوسلیم وعلي نجیب عطوي وآخرون، الطبعة الخامسة

نفي، تحقیـق: محمـد مصـطفى، بدائع الزهور من وقائع الدهور، محمد بن أیاس الح -٩

 م.١٩٨٤الهیئة المصریة العامة لكتاب القاهرة ، الطبعة الثانیة ، 

البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابع، لشـــیخ اإلســـالم محمـــد بـــن علـــي  -١٠

الشـــوكاني، دار المعرفـــة ، بیـــروت، نســـخة مصـــورة عـــن الطبعـــة األولـــى بمطبعــــة 

 هـ.١٣٤٨السعادة بمصر، سنة 
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یق محمد أبو الفضـل إبـراهیم، الطبقـة األولـى، مطبعـة للسیوطي، تحق بغیة الوعاة، -١١

 م.١٩٦٤عیسى البابي الحلبي، القاهرة ، سنة 

تـاریخ األدب العربـي، لبروكلمــان، ترجمـة محمــود فهمـي حجــازي، الهیئـة المصــریة  -١٢

 م.١٩٩٣العامة للكتاب، القاهرة، سنة 

 م.١٩١٣قاهرة، سنة تاریخ األدب العربي، لجرجي زیدان، مطبعة الهالل بال -١٣

تاریخ الدول العربیة ومعجم األسر الحاكمة، أحمد السعید سـلیمان، وسـلیم حسـین،  -١٤

 م.١٩٩٥الطبقة االولى، مكتبة مریولي، القاهرة، سنة 

هــــ) تحقیـــق محمـــد ٧٧٩أیـــام المنصـــور وبنیـــه، البـــن حبیـــب (ت  تـــذكرة النبیـــه فـــي -١٥

 م.١٩٨٦ة، محمد أمین ، الههیئة المصریة العامة للكتاب، القاهر 

تحفـة ذوي األلبـاب فـیمن حكـم دمشـق م الخلفـاء والنـواب لصـالح الـدین الصـفدي،  -١٦

تحقیــق إحســان ابنــة خلــوص وزهیــر حمیــدان، دار صــادر، بیــروت، دار البشــائر ، 

 دمشق، الطبقة الثانیة.

 م١٩٥٧تكملة اإلكمال، تقیق مصطفى جواد، مطبقة المجمع العلمي العراقي،  -١٧

، البــن عبــد القـــوي المنــذري، تحقیــق بشـــار عــواد معـــروف، التكملــة لوفیــات النقلـــة -١٨

 م.١٩٨١الطبقة الثانیة، بیروت 

شرح رسالة ابن زیدون، صالح الدین الصفدي، تحقیق محمد أبو  تمام المتون في -١٩

 هـ، دار الفكر العربي، مطبعة الهقط.١٣٨٩-م١٩٩٦الفضل، 

أحمد العبـاس، شرح شواهد التلخیص، لعبد الرحیم بن عبد الرحمن  التنصیص في -٢٠

 م.١٩٤٨تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعاد، القاهرة، 

ثمـــرات األوراق، البـــن حجـــة الحمـــوي، تحقیـــق أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار الجیـــل،  -٢١

 م.١٩٧١بیروت، 



٢١٦

 

جنــان الجنــان فــي علــم البــدیع، للصــفدي، تحقیــق ســمیر حســین حلبــي، دار الكتــب  -٢٢

 م)١٩٨٧-١٤٠٧( العلمیة ، لبنان، الطبعة األولى

ـــد الســـالم هـــارون، مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي،  -٢٣ الحیـــوان للجـــاحظ، تحقیـــق عب

 الطبعة لثالثة.

خزانـــة األدب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب، للبغــــدادي، تحقیــــق عبــــد الســــالم محمــــد  -٢٤

 م.١٩٨٩هارون، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 م.١٩٧٣اهرة دائرة المعارف اإلسالمیة، المجلد األول، الق -٢٥

دائـــرة المعـــارف اإلســـالمیة، ترجمـــة إبـــراهیم زكـــي خورشـــید وآخـــرین، دار الشـــعب،  -٢٦

 القهرة، بال تاریخ.

أعیـان المئـة الثامنــة، البـن حجـر العسـقالني، تحقیـق محمـد ســید  الـدر الكامنـة فـي -٢٧

 جاد الحقن طبعة دار الكتب المصریة الحدیثة بمصر، بدون تاریخ.

 اك، البن حبیب ، دار الكتب المصریة، بال تاریخ.دولة االتر  درة األسالك في -٢٨

عجـاز ، لعبــد القـاهر الجرجــاني، تعلیـق محمـد رشــید رضـا، بیــروت، دار اإلدالئـل  -٢٩

 م.١٩٩٤-هـ ١٤١٥المعرفة 

دول اإلســـالم، للـــذهبي، تحقیـــق فهـــیم محمـــد شـــلتوت، ومحمـــد مصـــطفى، الهیئـــة  -٣٠

 م.١٩٧٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، سنة 

تمام بشرح الخطیب التبریزي، تحقیق: محمد عبده عـزَّام، دار المعـارف دیوان أبي  -٣١

 م.١٩٧٦بمصر، الطبعة الثالثة، سنة

 م.١٩٥٧دیوان ابن زیدون ، مطبعة الرسالة، بیروت،  -٣٢

لــم، قعمــر فــاروق الطبــاع، دار ال :دیــوان امــرئ القــیس بــن حجــر الكنــدي، تحقیــق -٣٣

 بیروت، لبنان، بال تاریخ.



٢١٧

 

ــــة، دیــــوان الطغرائــــي، تحقیــــ -٣٤ ق علــــي جــــواد الطــــاهر، ویحیــــى الجبــــوري، دار الحری

 م.١٩٧٦-هـ١٣٩٦للطباعة، بغداد، 

 العكبــري،شــرح الــدیوان، أبــو البقــاء  فــي نایــبتدیــوان المتنبــي، وشــرحه المســمى بال -٣٥

ـــد الحفـــیظ شـــلبي، دار المعرفـــة ،  تحقیـــق مصـــطفى الســـقا، وٕابـــراهیم األبیـــاري، وعب

 م.١٩٧١الطبعة األولى، بیروت لبنان، 

 .١٩٥٥رثاء، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانیة، ال -٣٦

، صــالح الــدین الصــفدي تحقیــق دار عبــد المجیــد دیــاب، رسـالة مــن علــم الموســیقا -٣٧

-١٩٩١تــــاب ك، الهیئــــة المصــــریة العامــــة للةواألســــتاذ غطــــاس عبــــد الملــــك خشــــب

 هـ١٤١١

، ١٣٦٨٩الروض الباسم والعرف الناسـم، صـالح الـدین الصـفدي، مخطـوط، رقـم  -٣٨

   .تونس

سـعید عبـد الفتـاح عاشـور، الهیئـة :السلوك لمعرفة دول الملوك، للمقریزي، تحقیـق  -٣٩

 م.١٩٧٠اهرة، سنة قتاب، الكالعامة لل

م.طبــع ١٩٥٧عــالم النــبالء، شــمس الــدین الــذهبي، دار المعــارف، القــاهرة، أســیر  -٤٠

 مؤسسة الرسالة ، بیروت.

ـــــد قیـــــقشـــــذرات الـــــذهب، اإلمـــــام شـــــهاب الـــــدین بـــــن العمـــــاد ، تح -٤١ : مصـــــطفى عب

الكتـب العلمیـة، محمـد بـن بیضـون، بیـروت، لبنـان، الطبعـة األولـى  القادرعطا، دار

 م).١٩٩٨-هـ١٤١٩(

شــــرح دیــــوان حســــان بــــن ثابــــت، عبــــد الــــرحمن البرقــــوقي، بیــــروت، دار األنــــدلس  -٤٢

 م.١٩٧٨للطباعة والنشر، 

 عبــد الــرزاق حســین ، الطبعــة :الشــعور بــالعور، صــالح الــدین الصــفدي، تحقیــق -٤٣

 م.١٩٩٤، دار عمار، عمان، سنة الثانیة



٢١٨

 

صــــناعة اإلنشــــاء، أحمــــد بــــن علــــي القلقشــــندي، دار الكتــــب  فــــيصـــبح األعشــــى  -٤٤

 م)١٩١٤-هـ١٣٣٢الخدیویة، القاهرة، مصر، 

 :تحقیـق وصف العین ، صالح الدین الصفدي، العین فيصروف العین وعرض  -٤٥

-هـــــ١٤٢٥ولــــى، الــــدكتور عبــــد المجیــــد الشــــین، دار اآلفــــاق العربیــــة، الطبعــــة اال

 م.٢٠٠٥

ة والشعر، أبو هالل العسكري، حقیق مفیـد فهیمـة، دار الكتـب تاب: الكالصناعتین  -٤٦

 م.١٩٨١-هـ١٤٠١العلمیة ، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

حلــو، عبــد الفتــاح الي، و : محمــد الطنــاحطبقــات الشــافعیة الكبــرى، للســبكي، تحقیــق -٤٧

 م.١٩٦٤سنة ، القاهرة الطبعة األولى، مطبعة عیسى البابي الحلبي،

ام، ســعید عبــد الفتــاح عاشــور، الطبعــة الثانیــة، العصــر المملــوكي فــي مصــر والشــ -٤٨

 م.١٩٧٦دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة 

وانـي، تحقیـق: عر وآدابـه، أبـو علـي الحسـن بـن رشـیق القیر شالعمدة من محاسن ال -٤٩

طبعة الرابعـة ، سـنة محي الدین عبد الحمید، دار الجیل ، بیروت ، لبنان، المحمد 

 م.١٩٧٢

، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان ةمطبعــ ،عیــار الشــعر، ابــن طباطبــا العلــوي -٥٠

 م.١٩٨٢-هـ ١٤٠٢سنة 

اإلله نبهان، الطبعـة دار عبد  :حقیقت الصحاح، صالح الدین الصفدي،غوامض  -٥١

 م.١٩٩٦، مكتبة لبنان، بیروت، سنة  الحادیة عشر

صالح الـدین الصـفدي، المطبعـة األزهریـة، عجم، في شرح المیة الالغیث المسجم  -٥٢

 .ة، القاهر ـه١٣٠٥الطبعة االولى ، سنة 

المحمــدي  :صــالح الــدین الصــفدي، تحقیــقالختــام عــن التوریــة واالســتخدام،  فــض -٥٣

 م.١٩٧٩عبد العزیز الحناوي، دار الطباعة المحمدیة، القاهرة، سنة 



٢١٩

 

 : أحمـد فـراج، بیـروت،تحقیـقالمثـل السـائر، البـن أبـي الحدیـد،  ىالفلك الـدائر علـ -٥٤

 .م١٩٨٠عالم الكتب ، سنة، 

الشــعر العربــي، أحمــد أبــو حاقــة، منشــورات ، دار الشــرق  فــيح وتطــوره فــن المــدی -٥٥

 م.١٩٦٥بیروت ، الطبعة األولى،  ،الجدید

معهـــد المخطوطـــات، فـــؤاد ســـید، لطفـــي عبـــد  فهـــرس المخطوطـــات المصـــورة فـــي -٥٦

 م.١٩٥٧-١٩٥٤العربیة،  الدول البدیع، القاهرة، جامعة

ـــاس، دار  :ر الكتبـــي، تحقیـــقكفـــوات الوفیـــات والـــذیل علیهـــا، ابـــن شـــا -٥٧ إحســـان عب

 م.١٩٧٣صادر، بیروت، سنة 

مصر، الطبعة الخامسة، شوقي ضیف ، القاهرة، دار المعارف، النقد األدبي،  في -٥٨

 بال تاریخ.

ریخ، البــن الحســـن عــز الـــدین ابــن األثیـــر الجــزري، بیـــروت، دار تـــأالكامــل فــي ال -٥٩

 م.١٩٦٥در، صا

ــــة المعــــارف  -٦٠ ــــب والفنــــون، لحــــاجي خلیفــــة، وكال كشــــف الظنــــون عــــن أســــامي الكت

 م.١٩٤٥استانبول، 

ــــي، دار الفكــــر، دمشــــق، الطبعــــة الثانیــــة ، ســــنة  -٦١ كنــــوز األجــــداد، محمــــد كــــرد عل

 م.١٩٨٤

ــــروت،  -٦٢ ــــدین بــــن منظــــور، دار صــــادر ، بی لســــان العــــرب، أبــــو الفضــــل جمــــال ال

 م.١٩٥٥

 یلزة لیختن، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت. :یقمحبر، محمد بن حبیب، تحقال -٦٣

ـــة مـــن أدبـــاء األقطـــار العربیـــة، دار المعـــارف ، مصـــر، بـــال  -٦٤ المـــدیح، تـــألیف لجن

 تاریخ.



٢٢٠

 

معرفـة مـا یعتبـر مـن حـوادث الزمـان، أبـو عبـد اهللا  فـية الیقظـان ر وعب نة الجنارآم -٦٥

 م.١٩٧٠علیمي للمطبوعات، الطبعة الثانیة، تبن أسعد ، منشورات مؤسسة ال

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصـناعتها، عبـد اهللا الطیـب، دار جامعـة الخرطـوم  -٦٦

 م.١٩٩١للطباعة والنشر 

المعجـــم العربـــي نشــــأته وتطـــوره، حســــین نصـــار، مكتبـــة مصــــر القـــاهرة، الطبعــــة  -٦٧

 م.١٩٦٨الثانیة، سنة 

ة نمعجــــم المطبوعــــات العربیــــة والمصــــریة، ســــیركیس، عــــالم الكتــــب، بیــــروت، ســــ -٦٨

 مصر. ،مصورة عن طبعة سركیس بالفجالةم نسخة ١٩٢٨

ـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت -٦٩ ســـنة  ،معجـــم المـــؤلفین، عمـــر رضـــا كحالـــة، دار إحی

 م.١٩٥٧

كامــل بكــري، وعبــد  :ري زاد، تحقیــقالســعادة ومصــباح الســیادة، لطــاش كبــ مفتــاح -٧٠

 م.١٩٦٨لقاهرة، سنة الحدیثة الكتب االوهاب أبو النور، دار 

الملـــوك، أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي الجـــوزي، تـــاریخ األمـــم و  فـــيالمنـــتظم  -٧١

محمـد عبـد القـادر، ومصـطفى عطـا، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت، لبنـان،  :تحقیق

 م.١٩٩٢

ــ -٧٢ نبیــل محمــد  :افي، البــن تغــري بــردي، تحقیــقو المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد ال

بـــال  عبــد العزیـــز وآخـــرین ، مركـــز تحقیـــق التـــراث بـــدار الكتـــب المصـــریة، القـــاهرة،

 تاریخ. 

، المعــارف الســید أحمــد صــقر، دار :الموازنــة، للحســن بــن بشــیر اآلمــدي، تحقیــق -٧٣

 م.١٩٦١، الجزء األول،  ةالقاهر 

المواعظ واألعتبار یذكر الخطط واآلثار، للمقریـزي، مكتبـة إحیـاء العلـوم، بیـروت،  -٧٤

 م.١٩٥٩سنة 



٢٢١

 

شـــعر، عـــدة أنـــواع مـــن صـــناعة ال فـــيالموشـــح مـــن مآخـــذ العلمـــاء علـــى الشـــعراء  -٧٥

 مد البجاوي، دار نهضة مصر، بال تاریخ. حم :المرزباني، تحقیق

بــن تغــري املــوك مصــر والقــاهرة، جمــال الــدین ابــن المحاســن یوســف  فــيالنجــوم  -٧٦

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٣بردي، دار الكتب ، بیروت، الطبعة األولى ، 

ــدین الصــفدي، تحقیــق -٧٧ محمــد علــي  :نصــرة الثــائر علــى المثــل الســائر، لصــالح ال

 م.١٩٧٢منشورات المجمع العلمي العربي، دمشق، سنة  سلطان،

لمختـار، للنابلسـي، مكتبـة اح النبـي دمـ فـينفحات األزهـار علـى نسـمات األسـحار  -٧٨

 هـ.١٢٩٩القاهرة، وعالم الكتب، بیروت، سنة ، المتنبي 

مخطوطـة  ح الـدین الصـفدي،صـالفیما وقـع فیـه الجـوهري مـن الـوهم، نفوذ السهم  -٧٩

 .٦٨٣٤العمومیة رقم 

 م.١٩٨١النقد العربیي، شوقي ضیف، القاهرة ، دار المعارف، الطبعة السادسة،  -٨٠

ومعاصـــریه، محمـــد علـــي جـــري بـــین الصـــفدي القـــرن الثـــامن اله النقـــد األدبـــي فـــي -٨١

 م.١٩٧٤،سلطان، منشورات دار الحكمة، دمشق

 -م١٩٦٢ ةكمـال مصـطفى ، الطبعـة الثانیـ :نقد الشعر، قدامة بن جعفـر، تحقیـق -٨٢

 هـ.١٣٨٢

طـــــارق  :نكـــــت العمیــــان ، صــــالح الـــــدین الصــــفدي، تحقیــــق فــــيالهمیــــان نكــــت  -٨٣

 ،الطنطاوي، دار الطالئع للنشر والتوزیع، شارع عبد الحكیم الرفـاعي، مدینـة نصـر

 هـ.١٤١٤م، ١٩٩٤القاهرة، 

خة مصـورة، عـن م، نسـ١٩٩٠دار الفكر ، بیروت، سنة هدیة العارفین للبغدادي،  -٨٤

 طبعة استانبول.

ح الــدین الصــفدي، وقــف علــى طبعــه أحمــد زكــي، مطبعــة الــوافي بالوفیــات صــال -٨٥

  م.١٩١١الجمالیة ، القاهرة، سنة 



٢٢٢

 

ـــــق -٨٦ اعـــــة مـــــن العلمـــــاء، تصـــــدره جماعـــــة جم :الـــــوافي بالوفیـــــات، للصـــــفدي، تحقی

المعهـــد األلمـــاني، لألبحـــاث الشـــرقیة ،  المستشـــرقین األلمانیـــة، بفاســـبادان، إشـــراف

 م.١٩٩٧بیروت، 

محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم،  :للجرجــاني، تحقیــقالوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه،  -٨٧

الطبعـــة  مصـــر،  القــاهرة،، وعلــي محمـــد البجــاوي، مطبعـــة عیســى البـــابي الحلبــي 

 بال تاریخ.  الثالثة،

إحسـان عبـاس، دار صـادر،  :البـن خلكـان، تحقیـق ،وفیات األعیان وأبناء الزمـان -٨٨

 م.١٩٧٣بیروت، 

یوســف علــي طویــل،  :كــان ، تحقیــقوفیــات األعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، البــن خل -٨٩

-هـــ ١٤١٩مــریم قاســم طــول، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، الطبعــة األولــى 

  م.١٩٩٨
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